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ABSTRAK 

Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Banjar, sebagian besar kelapa sawit ditanam di 

lahan pasang surut, maka dari itu butuh pengelolaan khusus terhadap lahan yang akan dijadikan 

perkebunan kelapa sawit. Salah satu sistem tata kelola air pada perkebunan kelapa sawit di PT. 

Borneo Indo Tani yaitu dengan sistem pompanisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penerapan fungsi management dalam pengelolaan air sistem pompanisasi, menghitung debit air 

yang dikeluarkan, dan menghitung biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan air, serta untuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air sistem pompanisasi di perkebunan 

kelapa sawit Lahan Pasang Surut di Desa Cintapuri Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar 

(Studi Kasus di PT. Borneo Indo Tani). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 

survey dengan cara studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi 

management dalam pengelolaan air sistem pompanisasi yaitu meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Debit air yang di keluarkan dari lahan 

perkebunan ke sungai atau kanal menggunakan empat mesin pompa adalah 288.000 liter/ jam. 

Total Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan air di perkebunan lahan pasang surut sebesar Rp 

547.121.927,-. Serta Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pengelolaan air di PT. 

Borneo Indo Tani adalah mesin pompa sering bermasalah, dan kekurangan tenaga kerja pengontrol 

setiap blok. 

 

Kata kunci : Pengelolaan Air; pompanisasi; kelapa sawit. 

 

ABSTRACT 

In the province of South Kalimantan, especially Banjar Regency, most of the oil palm is planted in 

tidal land, therefore it requires special management of the land that will be used as oil palm 

plantations. One of the water management systems in oil palm plantations at PT. Borneo Indo 

Tani is a pumping system. This study aims to determine the application of the management 

function in the water management of the pumping system, calculate the discharge of water 

discharged, and calculate the costs incurred in water management, as well as to find out the 

problems faced in water management in the pumping system in oil palm plantations in Tidal Lands 

in Cintapuri Village. Simpang Empat District, Banjar Regency (Case Study at PT. Borneo Indo 

Tani). The method used in this research is a survey method by means of case studies. The results 

showed that the application of management functions in the water management of the pumping 

system includes planning, organizing, implementing and monitoring. The water discharge that is 

discharged from the plantation land into rivers or canals using four pump machines is 288,000 

liters / hour. The total cost incurred in water management in tidal land plantations is IDR 

547,121,927. As well as problems faced by companies in water management at PT. Borneo Indo 

Tani is that the pump machine often has problems, and lacks of manpower to control each block. 
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PENDAHULUAN 

Air merupakan hal yang sangat penting bagi tanaman setelah matahari, dibandingkan pupuk 

air lebih penting keberadaannya, karena sinar matahari tidak dapat di atur pencahayaannya, maka 

yang dapat dikelola adalah air, pupuk, dll. Oleh karena itu air menjadi sangat penting sekali untuk 

dikelola dengan baik, kuantitasnya (volume, level air dan table air) dan kualitasnya (pH air,dll). 

Level air di perkebunan sawit di areal pasang surut harus di jaga ketinggiannya. Tanaman tidak 

boleh kekurangan air dan tidak boleh kelebihan air. Kelebihan maupun kekurangan air berdampak 

buruk bagi perkembangan kelapa sawit bahkan bisa menyebabkan layu permanen atau kematian 

pada tanaman sawit bahkan kebakaran pada lahan kelapa sawit. Menurut Pasaribu dkk (2012) 

kebutuhan air untuk tanaman dapat didefinisikan sebagai jumlah air yang diperlukan untuk 

memenuhi kehilangan air melalui evapotranspirasi dari tanaman 
Menurut Perdamaen (2011)tanaman kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati 

yang dapat menjadi andalan dimasa depan karena berbagai kegunaannya bagi kebutuhan manusia. 

Perkebunan besar kelapa sawit merupakan perusahaan agribisnis yang dikelola secara professional 

dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pedoman dasar sekaligus berfungsi 

sebagai alat kontrol. Selain itu berdasarkan penelitian Pahan (2015) Kelapa sawit dapat tumbuh 

pada jenis tanah podzolik, latosol, hidromorfik kelabu, alluvial atau regasol. Nilai pH optimum 

adalah 5,0- 5,5. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, berdrainase baik dan 

memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. 

Berdasarkan penelitian Purba (2017) Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang cepat 

serta mencerminkan adanya revolusi perkebunan sawit. Perkebunan kelapa sawit Indonesia 

berkembang di 22 provinsi dari 33 Provinsi di Indonesia. Dua pulau utama sentra perkebunan 

kelapa sawit di Indonesia adalah Sumatera dan Kalimantan. Sekitar 90% perkebunan kelapa sawit 

di Indonesia berada di kedua pulau sawit tersebut, dan kedua pulau itu menghasilkan 95% 

produksi minyak sawit mentah (crude palmoil/CPO) Indonesia. Dalam kurun 1990–2015, terjadi 

revolusi pengusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang ditandai dengan tumbuh pada 

2015, luas perkebunan sawit Indonesia adalah 11,3 juta ha dan pada 2017 mencapai 16 juta ha.  

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2014)  Provinsi Kalimantan Selatan 

khususnya Kabupaten Banjar, sebagian besar kelapa sawit ditanam di lahan pasang surut, maka 

dari itu butuh penyiapan dan pengaturan khusus terhadap lahan yang akan dijadikan perkebunan 

kelapa sawit. Menurut Abdullah (2003) Sumber air di lahan pasang surut selain dari air hujan juga 

dari aliran air sungai di sekitarnya. Sumber air baik dari hujan maupun aliran sungai yang masuk 

kedalam area kebun harus dikelola dengan sebaik mungkin di saat musim penghujan maupun 

musim kemarau, tentunya agar level air didalam kebun dapat terjaga sehingga kebutuhan tanaman 

terhadap air tercukupi dan tidak kelebihan. 

Hasil Penelitian (HSoewandita, 2018), “Kajian Pengelolaan Tata Air Dan Produktivitas 

Sawit di Lahan Gambut (Studi Kasus : Lahan Gambut Perkebunan Sawit PT Jalin Vaneo di 

Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat)”. Pengelolaan muka air di saluran reklamasi 

sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan produksi tanaman sawit pada sistem budidaya tanaman 

sawit di lahan gambut.  Pengelolaan muka air di saluran dalam rangka untuk pengendalian 

overdrainage dan oksidasi pirit, juga sekaligus untuk menghindari potensi ancaman bahaya 

kebakaran lahan gambut. Produktivitas sawit pada lahan gambut  dengan kedalam pirit 100 cm 

dengan muka air lebih dari lapisan pirit menghasilkan produksi sawit 3.8 – 4.5 ton TBS/ha/th. 

Produktivitas sawit pada kedalaman pirit 50 cm, akan tetapi muka air tanah lebih dari 50 cm, 

menghasilkan produksi sawit 2.5 – 3.2 ton TBS/ha/th. Pengelolaan tata air dengan mengendalikan 

muka air saluran yang optimal untuk pembasahan lahan dan untuk mencapai produktivitas 

tanaman yang tinggi yaitu antara 40–60 cm. Blocking saluran dengan stoplog/stop block 

merupakan bentuk pengaturan tata air untuk menghindari overdrainage. Oksidasi pirit 

menyebabkan peningkatan kelarutan Al dan Fe sehingga menyebabkan peningkatan kemasaman 

tanah serta menyebabkan terganggunya serapan hara pada pertumbuhan kelapa sawit. Gambut 

lebih matang (termineralisasi) akan memberikan hasil produksi yang lebih baik dibandingkan 

dengan gambut yang belum terdekomposisi secara sempurna (gambut dalam/gambut fibris).  

PT. Borneo Indo Tani memiliki tata kelola air dengan sistem pompanisasi diperkebunan 

kelapa sawit areal pasang surut yang sangat baik pada musim penghujan dan menjaga level air 

pada saat musim kemarau guna mengantisipasi kebakaran.. Belum semua perusahaan perkebunan 

kelapa sawit di Kalimantan Selatan khususnya memiliki program pengelolaan air, hanya PT. 

Borneo Indo Tani dan PT. Subur Agro Makmur yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Pengelolaan air di PT. Borneo Indo Tani ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu dan memang 



perusahaan ini telah berhasil membuktikan sistem pengelolaan air yang sangat bagus, baik di segi 

lapangan maupun mekanisnya, sehingga PT. Subur Agro Makmur berkoordinasi dengan pihak 

perusahaan PT. Borneo Indo Tani untuk pengelolaan air sistem pompanisasi di perusahaannya. 

Pentingnya pengelolaan air dengan sistem pompanisasi di perkebunan kelapa sawit lahan pasang 

surut yaitu untuk mengontrol debit air yang ada didalam areal kebun agar tidak terjadi kabanjiran 

pada saat musim penghujan datang dan menjaga level air pada saat musim kemarau guna 

mengantisipasi kebakaran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian  dengan 

judul “Pengelolaan Air Sistem Pompanisasi Di Perkebunan Kelapa Sawit Lahan Pasang Surut 

Desa Cintapuri (Studi Kasus di PT. Borneo Indo Tani)” untuk mengetahui penerapan fungsi 

management dalam pengelolaan air sistem pompanisasi, menghitung debit air yang dikeluarkan, 

dan menghitung biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan air, serta untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air di perkebunan kelapa sawit Lahan Pasang 

Surut di Desa Cintapuri Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar (Studi Kasus di PT. Borneo 

Indo Tani). 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Kegiatan..penelitian..dilaksanakan..di..PT..Borneo.Indo.Tani.Di.Desa.Cintapuri.Kecamatan.

Simpang0Empat0Kabu-paten0Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti melakukan penelitian 

di PT. Borneo Indo tani pada bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020. 

 

Metode Pengambilan Sampel 

 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah metode dengan cara studi 

kasus di PT. Borneo Indo Tani tentang Pengelolaan Air DiPerkebunan Kelapa Sawit Lahan Pasang 

Surut Di Desa Cintapuri Kecamatan Simpang0Empat0Kabupaten0Banjar. Penelitian ini dilakukan 

dengan mewawancarai pengelola yaitu manager, asisten serta mandor di devisi tersebut, dan 

petugas operator mesin pompa berserta pihak terkait yaitu manager agronomi yang bersangkutan 

dengan pengelolaan air di perusahaan PT. Borneo Indo Tani. 

 

Analisis Data 

Pada penelitian ini untuk mengetahui penerapan fungsi management dalam pengelolaan air 

sistem pompanisasi, dan mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air di 

perkebunan kelapa sawit yaitu menggunakan analisis deskriptif sehingga diperoleh gambaran 

mengenai penerapan fungsi manajemen dan permasalahan yang dihadapi pada perkebunan kelapa 

sawit PT. Borneo Indo Tani. Selain itu untuk menghitung debit air yang dikeluarkan, dan 

menghitung biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan air yaitu dianalisis mengunakan rumus 

biaya tetap maupun biaya variable, dan juga debit air. 

Besar biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan air di perkebunan kelapa sawit lahan 

pasang surut di Desa Cintapuri dapat dihitung dengan rumus : 

TC = TFC +TVC 

Dimana :   TC    =  Total Biaya Pengelolaan Air. 

  TFC  =  Biaya Tetap Pengelolaan Air. 

  TVC = Biaya Tidak Tetap / Variabel     Cost Pengelolaan Air. 

Besar nilai penyusutan dalam pengelolaan air di perkebunan kelapa sawit lahan pasang 

surut di Desa Cintapuri dapat dihitung dengan rumus : 

P =  

Dimana : 

P = Menyatakan besarnya nilai penyusutan  

Na = Menyatakan nilai awal barang modal tetap 

Ns = Menyatakan nilai sisa (‘salvage” atau “scrap value”)  

Up = Umur pengguna barang. 

Besar debit air yang dikeluarkan dalam pengelolaan air di perkebunan kelapa sawit lahan 

pasang surut di Desa Cintapuri dapat dihitung dengan rumus : 

D =  

 



Keterangan : 

D = Debit 

V = Volume (Liter) 

T = Time (waktu/Jam) 

Dengan menggunakan metode ini maka kita dapat mengetahui penerapan fungsi 

management dalam pengelolaan air sistem pompanisasi, menghitung debit air yang dikeluarkan, 

dan menghitung biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan air, serta untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air di perkebunan kelapa sawit Lahan Pasang 

Surut di Desa Cintapuri Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar (Studi Kasus di PT. Borneo 

Indo Tani). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan fungsi menejemen pengelolaan air  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tahapan menejemen pengelolaan air sistem 

pompanisasi di lahan pasang surut milik PT. Borneo Indo Tani dengan luas lahan 821, 76 ha 

meliputi : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. 

 

Perencanaan  

Pada tahap perencanaan yang dilakukan adalah terdiri dari survei lahan, pembukaan lahan, 

pembuatan saluran air dan merencanakan kebutuhan tenaga kerja yang digunakan. Berikut adalah 

peta perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Indo Tani 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Peta perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Indo Tani 

 

Pengorganisasian 

Tahapan pengorganisasian dalam kegiatan pengelolaan air selanjutnya yang dilakukan 

adalah pengorganisasian tenaga kerja dan pembagian tugas kerja sebelum melaksanakan kegiatan 

pengelolaan air yang dilakukan : 

1. Pembentukan tim pemancang area lahan yang akan dibuka, tim tersebut terdiri dari lima 

orang buruh harian lepas yang menggunakan drone dan GPS sebagai alat bantu untuk 

mencari koordinat. 

2. Menetapkan pengoperasian alat berat dalam pembukaan lahan, pembuatan tanggul, 

pembuatan saluran air ( parit primer, parit sekunder,dan parit cacing, dan out let sebagai 

tempat penampungan air terakhir) serta juga pembuatan jalan utama dan jalan sekunder. 

3. Menetapkan operator mesin pompa air sebanyak empat orang yang terbagi dua shift yaitu 

siang dan malam setelah pembukaan lahan dan pembuatan saluran air selesai. 

4. Menetapkan dua orang mandor lapangan yang bertugas sebagai pelaksana pembukaan 

lahan, pembuatan saluran air, menjalankan sistem pengelolaan air yang telah 

direncanakan, melakukan pengawasan terhadap karyawan lapangan, dan memberikan 

laporan ke asisten lapangan setiap harinya. 

5. Menetapkan satu asisten lapangan yang bertugas memberikan pengarahan ke mandor 

lapangan, menghitung segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. 

6. Menetapkan satu asisten kepala yang bertugas mengatur seluruh kegiatan asisten 

lapangan dan mandor lapangan, tugas lain dari asisten kepala adalah meminimalkan 

rencangan keperluan biaya yang telah dibuat oleh asisten lapangan, serta bertugas 

mengurus sosial yang ada di area perkebunan. 

7. Menetapkan manager kebun selaku pemilik wewenang tertinggi di bagian perkebunan. 

 

 



Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengelolaan air terdiri dari pembutan saluran air yang diawali dengan 

pembuatan tanggul; pembuatan parit utama (main drain) dan jalan utama (main road); Pembuatan 

parit sekunder (collection drain) dan jalan sekunder ( collection road); Alat ukur ketinggian air; 

Pembuatan parit cacing (Field Drain) dan Tapak timbun;  serta pengaturan Debit air, dan 

selanjutnya yaitu pengoperasian mesin pompa. Berikut adalah tabel waktu pelaksanaan 

pemompaan air yang berada di PT. Borneo Indo Tani. 

 

Tabel 1. Waktu pelaksanaan pemompaan air di PT. Borneo Indo Tani (Data primer, 2019) 

 

No Bulan 

Curah 

hujan 

(mm) 

Ketinggian 

maksimum 

sebelum di 

pompa (di out 

let) 

Rata-rata lama 

pemompaan air per 

hari 

Keterangan 

1 

Januari 

- 

April 

422,90 120 cm 

14 jam (08.00-12.00, 

14.00-18.00, 19.00-

02.00) 

Jika ketinggian air 

masih terlalu 

tinggi maka jam 

istirahat siang 

berkurang 

menjadi satu jam, 

dan ketika 

permukaan air 

sudah berada pada 

40 cm maka 

mesin pompa 

langsung di 

matikan. 

2 

Mei 

- 

Agustus 

221,15 80 cm 
8 jam (08.00-12.00, 

14.00-18.00) 

3 

September 

- 

Desember 

1.051,40 140 cm 

20 jam (08.00-12.00, 

14.00-18.00, 19.00-

07.00) 

 

Ketinggian maksimal yang ditentukan oleh PT. Borneo Indo Tani sama dengan yang 

dikemukakan oleh (HSoewandita, 2018), “Kajian Pengelolaan Tata Air Dan Produktivitas Sawit di 

Lahan Gambut (Studi Kasus : Lahan Gambut Perkebunan Sawit PT Jalin Vaneo di Kabupaten 

Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat)”. Yaitu ketinggian ideal tanaman kelapa sawit adalah 

di kisaran 40-60 cm, perbedaan dari keduanya terletak pada sistem pengendalianya, jika di PT 

Boeneo Indo Tani menggunakan mesin pompa air sedangkan menurut literatur Blocking saluran 

dengan stoplog/stop block. 

Berdasarkan hasil penelitian volume air yang di keluarkan dari lahan perkebunan ke sungai 

atau kanal menggunakan empat mesin pompa air adalah 288.000 liter/ jam, hasil tersebut didapat 

dari perkalian penyusutan ketinggian air yang berada di seluruh lahan perjamnya yaitu 2cm per 

jam dikalikan dengan luas lahan yaitu 821,76 Ha. 

 

Pengawasan dan Evaluasi 

Pengawasan dilakukan oleh mandor lapangan ke setiap blok yang ada dengan berinteraksi 

langsung dengan petugas mesin pompa yang ada dilapangan guna mendapatkan hasil yang efektif, 

dalam pengelolaan air berikut adalah poin poin yang di awasi oleh mandor lapangan : 

1. Ketinggian air di setiap blok 

2. Pengoperasian mesin pompa 

3. Kondisi mesin pompa 

4. Kebutuhan bahan bakar. 

Mandor lapangan wajib memberikan laporan harian ke asisten lapangan mengenai poin 

poin yang telah di awasi setiap harinya. 

Evaluasi dilakukan oleh asisten lapangan setelah mendapatkan laporan dari mandor 

lapangan, poin yang menjadi bahan evaluasi oleh asisten lapangan adalah jumlah jam kerja 

operator, operasional mesin pompa dan pemakaian bahan bakar solar mesin pompa, serta 

perkembangan kondisi areal disetiap bloknya.  

 

 



Analisis biaya pengaturan debit air 

Biaya tetap 

 Biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan baik ketika suatu kegiatan tersebut 

dijalankan maupun tidak dijalankan Adapun biaya yang termasuk ke dalam biaya tetap yaitu biaya 

penyusutan alat, dan biaya tenaga kerja tetap. Sedangkan menurut Sembiring & Utomo (2015) 

yang termasuk ke dalam biaya tetap yaitu biaya investasi, biaya listrik, dan biaya gaji kariawan. 

Berikut adalah rincian biaya tetap berdasarkan jenis biaya dan persentasinya. 

 

Tabel 2. Rincian biaya tetap dalam pengelolaan air di lahan pasang surut selama 1 

tahun (Data primer, 2020) 

 

Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya dalam pengeluarannya tergantung besar kecilnya suatu 

kegiatan. Adapun biaya yang termasuk biaya variabel adalah biaya tenaga kerja harian, biaya 

perawatan mesin pompa, dan biaya bahan bakar. Sedangkan menurut Rantung (2015) yang 

termasuk ke dalam biaya variabel yaitu biaya bahan baku, biaya penolong, biaya perlengkapan, 

dan biaya pemasaran. Berikut adalah rincian biaya variabel berdasarkan jenis biaya dan 

persentasenya. 

 

Tabel 3. Rincian biaya variabel dalam pengelolaan air di lahan pasang surut.selama 1 tahun 

(Data primer, 2020) 

 

No Jenis Biaya Jumlah Biaya (Rp) Persentase (%) 

1 Tenaga kerja harian  119.929.920,- 40 

2 Perawatan mesin pompa      7.220.500,- 2 

3 Bahan bakar  174.021.000,- 58 

Total Biaya Variabel  301.171.420,- 100 

 

Total Biaya 

 Total biaya adalah penjumlahan total keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel yang 

dikeluarkan dalam pengelolaan air sistem pompanisasi di perkebunan lahan pasang surut PT. 

Borneo Indo Tani, total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 547.121.927,-. Berikut adalah rincian 

total biaya keseluruhan dalam pengelolaan air di lahan pasang surut selama satu tahun. 

 

Tabel 4. Rincian biaya dalam pengelolaan air di lahan pasang surut selama 1,tahun (Data 

primer,2020) 

 

No Jenis Biaya Jumlah Biaya (Rp) Persentase (%) 

1 Biaya tetap  245.950.507,- 45 

2 Biaya variabel  301.171.420,- 55 

Total  547.121.927,- 100  

 

Total biaya pengelolaan air di perkebunan lahan pasang surut di PT Borneo Indo Tani 

sebesar Rp 547.121.927,-, atau 5,01 % dari jumlah semua biaya yang telah dikeluarkan oleh PT 

Borneo Indo Tani, keseluruhan biaya tersebut dikeluarkan terhitung dari pembukaan lahan di tahun 

2014 (sudah termasuk biaya sewa alat berat), penanaman di tahun 2016 sampai dengan tanaman 

kelapa sawit berumur 3 tahun (TBM 3) di tahun 2019, berikut adalah tabel rincian biaya dan 

keterangan penggunaan biaya yang dikeluarkan oleh PT Borneo Indo Tani.

No Jenis Biaya Jumlah Biaya (Rp) Persentase (%) 

1 Penyusutan alat 11.770.507,- 5 

2 Tenaga kerja tetap 234.180.000,- 95 

Total Biaya Tetap 245.270.507,- 100 



Tabel 5. Rincian penggunaan biaya perkebunan di PT Borneo Indo Tani, terhitung dari 

pembukaan lahan sampai TBM 3 (Data Primer, 2020) 

 

No Uraian Jumlah Sat 
Total Biaya 

(Rp) 
Keterangan 

Persentase 

(%) 

1 
Pembukaan 

lahan 
821,76 Ha  7.806.720.000,- Alat berat 71 

2 Penanaman 116,690 Pkk  1.867.040.000,- 

Lansir bibit, 

Pancang tanam. 

Pupuk dasar 

17 

3 
Perawatan 

PHPT 
821,76 Ha     61.632.000,- Ulat kantong 1 

4 
Perawatan 

tapak timbun 
5,835 Pkk     61.262.000,- 

Tapak timbun 

individu 
1 

5 Pemupukan 821,76 Ha   575.232.000,- 
Rockphosphate 

dan Dolomite 
5 

6 
Pengelolaan 

air 
821,76 Ha   547.121.927,- 

Tenaga kerja, 

biaya mesin 

pompa 

5 

Total Biaya   10.919.007.927,- 100 

 

Permasalahan yang dihadapi 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air di perusahaan tersebut yaitu; 1) Mesin 

pompa air yang sering trouble sehingga tidak bekerja dengan efektif sesuai dengan yang 

direncanakan; 2) Kekurangan mesin pompa, yang menyebabkan pada bulan dengan curah hujan 

tinggi, ketinggian air tetap diatas 40 cm walaupun sudah dilakukan pemompaan 20 jam/hari; 3) 

Lahan yang luas menjadikan tidak terkontrol secara optimal dikarenakan untuk saat ini tenaga 

pengontrol hanya 2 orang. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan air di perkebunan kelapa sawit lahan pasang surut 

meliputi : 

1. Perencanaan dengan tahapan survei lahan, pembukaan lahan, pembuatan saluran air, serta 

merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Pengorganisasian meliputi pembagian tenaga 

kerja dan tugas kerja. Pelaksanaan meliputi pembuatan tanggul, parit utama, alat ukur 

ketinggian air, pembuatan parit cacing, dan pengaturan debit air. Pengawasan meliputi 

pekerjaan pengontrolan ketinggian air disetiap blok, pengoperasian mesin pompa, kondisi 

mesin pompa, dan kebutuhan bahan bakar yang akan dilakukan oleh mandor dan 

dilaporkan ke asisten. 

2. Debit air yang di keluarkan dari lahan perkebunan ke sungai atau kanal menggunakan 

empat mesin pompa adalah 288.000 liter/ jam. Total Biaya yang dikeluarkan dalam 

pengelolaan air di perkebunan lahan pasang surut sebesar Rp 547.121.927,- 

3. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pengelolaan air di PT. Borneo Indo 

Tani adalah mesin pompa sering bermasalah, kekurangan mesin pompa, dan kekurangan 

tenaga kerja pengontrol setiap blok. 

 

Saran 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi berikut saran yang dapat penulis sampaikan : 

1. Sebaiknya perusahaan mendatangkan tenaga mekanik ahli khusus mesin pompa, karna 

yang ada saat ini tenaga mekenik umum. 

2. Sebaiknya perusahaan menambah jumlah mesin pompa agar ketika dibulan dengan curah 

hujan tinggi, ketinggian air tetap dapat diatasi. 

3. Sebaiknya perusahaan menambah tenaga kerja pengontrol untuk memaksimalkan 

pengontrolan semua areal perkebunan agar lebih maksimal. 
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