
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Program profesi insinyur menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang 

keinsinyuran menyatakan bahwa keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan 

menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan 

memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat 

dan kelestarian lingkungan. Keinsinyuran mencakup disiplin teknik yaitu : kebumian dan 

energi; rekayasa sipil dan lingkungan terbangun; industri, konservasi, dan pengelolaan 

sumber daya alam; pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas; teknologi kelautan  dan 

perkapalan; dan aeronotika dan astronotika. 

Seorang insinyur professional dalam pelaksanaan kerja selalu mengasah ilmu dan  

pengalaman kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta berpedoman pada kode etik. 

Kode etik insinyur adalah norma dan asas yang diterima oleh para insinyur sebagai 

landasan dan tingkah laku. Kode etik profesi tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi 

juga membangun dan memelihara integritas dan reputasi.  

PT Wirakarya Sakti (WKS), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pembangunan hutan tanaman industri. Pembangunan ini pada prinsipnya adalah untuk 

pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu yang terdiri atas kegiatan-

kegiatan perencanaan, penyiapan lahan (land clearing) dan pemanfaatan kayu hasil land 

clearing, pembuatan jaringan jalan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan 

pada akhir daur dilakukan pemanenan. 

PT. WKS terdiri dari beberapa wilayah bagian yang disebut distrik yaitu sebagai 

berikut: Distrik I, Distrik II, Distrik III, Distrik IV, Distrik V, Distrik VI, Distrik VII dan 

Distrik VIII. PT. Wirakarya Sakti dalam menjalankan kegiatan operasional dibantu 

dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP 

tidak hanya mengatur tentang metode dan langkah-langkah dalam suatu unit pekerjaan 

tetapi juga mengatur tata waktu pelaksanaan pekerjaan. Pada kegiatan operasional 



plantation (penanaman dan pemeliharaan) tata waktu sangat penting peranannya guna 

mendapatkan hasil yang terbaik.  

SOP Plantation mengatur tata waktu mulai dari persiapan lahan hingga perawatan, 

pengaturan tata waktu ini disebut juga dengan regime, salah satu regime ini mengatur 

tentang waktu pemupukan tanaman. Regim pemupukan dikelompokkan menjadi 11 

berdasarkan spesies dan site class, yaitu : 

a. Eucaliptus pelita. di SC I 

b. Eucaliptus pelita. di SC II 

c. Eucaliptus pelita. di SC III 

d. Eucaliptus pelita. di SC IV dan V Non Marine Clay Acid Sulfate Soil 

e. Eucaliptus pelita. di SC IV dan V Marine Clay Acid Sulfate Soil 

f. Eucaliptus pelita. di SC VIII 

g. A. hybrid di SC IV dan V Non Marine Clay Acid Sulfate Soil 

h. A. crassicarpa di SC IV dan V Marine Clay Acid Sulfate Soil 

i. A. mangium dan A. hybrid di SC IV dan V Non Marine Clay Acid Sulfate Soil 

j. A. crassicarpa dan A. hybrid di SC VI-VII 

k. A. crassicarpa dan A. hybrid di SC VII 

 Aplikasi pupuk untuk setiap regime dibagi menjadi 2, yaitu pupuk dasar dan pupuk 

susulan. Berikut adalah regim pemupukan berdasarkan site class: 

Tabel 1.1 Waktu aplikasi pemupukan berdasarkan site class dan spesies 

Spesies dan Site Class 

Waktu aplikasi 

pemupukan 

susulan (bulan) 

Waktu 

pemupukan 

dasar 

3-4 10-11 
7 hari setelah tgl 

penanaman 

a. Eucaliptus pelita. di SC I √ √ √ 

b. Eucaliptus pelita. di SC II √ √ √ 

c. Eucaliptus pelita. di SC III √ √ √ 

d. Eucaliptus pelita. di SC IV dan V Non 

Marine Clay Acid Sulfate Soil 
√ √ √ 

e. Eucaliptus pelita. di SC IV dan V Marine 

Clay Acid Sulfate Soil 
√ √ √ 

f. Eucaliptus pelita. di SC VIII √ √ √ 

g. A. hybrid di SC IV dan V Non Marine 

Clay Acid Sulfate Soil 
√ - √ 



h. A. crassicarpa di SC IV dan V Marine 

Clay Acid Sulfate Soil 
√ - √ 

i. A. mangium dan A. hybrid di SC IV dan V 

Non Marine Clay Acid Sulfate Soil 
√ - √ 

j. A. crassicarpa dan A. hybrid di SC VI-VII - - - 

k. A. crassicarpa dan A. hybrid di SC VIII √ - √ 

Spesies yang ada di areal PT. Wirakarya Sakti saat ini hanya Eucaliptus pelita dan 

Acacia crassicarpa. PT. WKS sudah tidak lagi menanam bibit dengan spesies Acacia 

mangium dan Acacia hybrid dikarenakan rentan terhadap hama penyakit. 

Sebelum melakukan pemupukan dilapangan 4 hal yang harus diperhatikan atau 

dalam istilah kebun 4T : 

a. Tepat Waktu 

Tepat waktu disini yaitu pada saat pemberian pupuk yang baik dan benar hendaknya 

disesuaikan kapan tanaman tersebut membutuhkan asupan lebih unsur hara atau pada 

waktu yang tepat. Hal ini agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. 

Waktu aplikasi dapat dilihat pada  tabel 1.1. 

b. Tepat Jenis 

Tepat jenis yaitu pada saat pemupukan haruslah tepat dalam menentukan jenis pupuk 

apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Untuk jenis pupuk dasar tanaman  Eucaliptus 

pelita dan Acacia crassicarpa pupuk yang digunakan adalah Dolomit, Kompos, NPK, 

TSP, Borak. Setiap site class dalam menggunakan pupuk dasar juga berbeda jenisnya 

(Tabel Lampiran 1).  

c. Tepat Dosis 

Tepat dosis yaitu pada saat pemupukan dosis yang diberikan harus tepat atau sesuai 

dengan kebutuhan tanaman. Tepat dosis disini dimaksudkan agar dosis yang diberikan 

ke tanaman tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit jika pemberian pupuk sedikit 

tanaman masih kekurangan unsur yang dibutuhkan, terlalu banyak tentu tanaman akan 

over dosis dan bisa menjadi toksic (Tabel Lampiran 1). 

 

 

 

 

 



d. Tepat Tempat 

Tepat tempat maksudnya pada saat pemupukan harus memperhatikan tempat atau 

lokasi tanaman sehingga dapat mengaplikasikan pemupukan secara tepat. Pemupukan 

juga memperhatikan cara peletakan pupuk pada tanaman. Hal ini mempengaruhi hasil 

penyerapan tanaman akan asupan pupuk. Aplikasi pupuk dasar dilakukan dengan jarak 

15-20 cm dari batang tanaman, sedangkan pupuk susulan dilakukan dibawah tajuk 

tanaman (lihat gambar 1 dan 2). 

 

 

 

 

 

 

Dalam penerapan dilapangan terkadang masih ada perkerjaan yang terlambat 

dengan berbagai kendala. Hal ini dapat menyebakan hal yang buruk bagi pertumbuhan 

tanaman Acacia crassicarpai dan Eucaliptus pelita  karena dengan terlambatnya aplikasi 

pemupukan menyebakan pertumbuhan tanaman menjadi tidak stabil selain itu, 

pertumbuhan gulma juga menjadi lebih cepat dan akan terjadi kompetisi dalam 

mendapatkan unsur hara. 

 Pertumbuhan gulma yang tidak stabil disebabkan oleh aplikasi chemical weeding 

tidak berjalan dengan baik, sehingga aplikasi pupuk terganggu. Kondisi petak menjadi 

semak sehingga tenaga kerja tidak bisa melakukan pemupukan, apabila tetap dilakukan 

pemupukan maka ini akan bertentangan dengan SOP.  

Untuk mengontrol kegiatan plantation dibentuk suatu sistem yang bertujuan 

memastikan kualitas suatu pekerjaan berjalan dengan baik dan mencari kendala kendala 

yang dihadipi oleh pihak operasional dalam melakukan pekerjaannya. Sistem ini disebut 

juga dengan PQCS (Plantatian Quality Control System). PQCS merupakan suatu sistem 

pengecekan mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharan yang meliputi kegiatan 

pemupukan sebagai salah satu parameter penilaian. Nilai PQCS merupakan salah satu 

parameter bagi distrik dalam menentukan pencapaian yaitu 10 persen dari pencapaian 

distrik setiap bulan. Memperhatikan dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk menulis 

Gambar 1. Jarak dan kedalaman pupuk dasar Gambar 2. Metode aplikasi pupuk susulan 



studi kasus dalam rangka melengkapi tugas akhir Program Studi Program Profesi Insinyur 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun ajaran 2021 dengan judul “Pengaruh Waktu 

Aplikasi Pemupukan Terhadap Pertumbuhan Tanaman Acacia crassicarpa dan 

Eucaliptus pelita Pada Penilaian PQCS (Plantation Quality Control Sistem) PT. 

Wirakarya Sakti”. 

1.2 Tujuan Penulisan Studi Kasus 

Secara umum tujuan dari penulisan studi kasus ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Waktu Aplikasi Pemupukan Terhadap Pertumbuhan 

Tanaman Acacia crassicarpa dan Eucaliptus pelita Pada Penilaian PQCS 

(Plantation Quality Control Sistem) PT. Wirakarya Sakti. 

2. Untuk memenuhi tugas akhir dalam program studi program insiyur Universitas 

Jambi. Secara khusus tujuan penulisan studi kasus ini untuk memberikan 

informasi mengenai implementasi kerja insinyur dalam bidang kehutanan pada 

pengaruh waktu aplikasi pemupukan terhadap pertumbuhan tanam Acacia 

crassicarpa dan Eucaliptus pelita pada penilaian PQCS (Plantation Quality 

Control System) PT. Wirakarya Sakti. 

1.3 Output Penulisan Studi Kasus 

Adapun output yang diharapkan dari penulisan studi kasus ini yaitu dapat 

memberikan laporan secara sistematika penulisan sesuai dengan standar Fakultas 

Pertanian Universitas Jambi. serta dapat memberikan data dan informasi mengenai 

pengaruh waktu aplikasi pemupukan terhadap pertumbuhan tanam Acacia crassicarpa 

dan Eucaliptus pelita pada penilaian PQCS (Plantation Quality Control System) PT. 

Wirakarya Sakti, dan dapat menjadi informasi bagi akedemisi maupun praktisi untuk 

pelaksanaan serupa. 

 


