
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

Waktu aplikasi pemupukan yang sudah diatur dalam standar operasional prosedur 

yang berfungsi untuk membantu tenaga kerja dalam mempermudah pekerjaan. Setiap 

kegiatan apabila dilakukan dengan tepat waktu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

produksi kayu. Areal tanah yang sudah ditanami tumbuhan sejak berdirinya PT.WKS dan 

sudah beberapa kali produksi, unsur hara yang ada didalamnya mulai terkikis. Maka dari 

itu dibutuhkan supplement untuk menambah unsur hara tersebut. Salah satunya adalah 

dengan cara pemberian pupuk secara bertahap. 

Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan 

menghasilkan produk yang berkualitas. Perlu diketahui unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman adalah unsur hara makro. Salah satunya adalah NPK, pupuk NPK adalah pupuk 

buatan yang berbentuk cair atau padat yang mengandung unsur hara utama nitrogen, 

fosfor, dan kalium. Pupuk NPK merupakan salah satu jenis pupuk majenuk yang 

digunakan PT. WKS. 

Akhir-akhir ini banyak ditemukan aplikasi pupuk tidak tepat waktu, hal ini dapat 

mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu serta kebutuhan unsur hara kian 

berkurang. Apabila tanaman tidak menerima hara yang cukup seperti yang dibutuhkan, 

maka pertumbuhannya akan lemah dan perkembangannya tampak abnormal. Secara 

visual tumbuhan yang kekurangan hara akan menampakkan ciri-ciri seperti : a. daun 

menguning, b. kerdil, dan c. tampak bercak/klorosis. 

3.1 Faktor yang mempengaruhi keterlambatan aplikasi pemupukan  

Komoditi utama yang ditanam di PT. WKS yaitu tanaman Acacia crassicarpa dan 

Eucaliptus pelita. Tanaman Acacia crassicarpa ditanam pada lahan gambut sedangkan 

tanaman Eucaliptus pelita ditanam di lahan mineral dan marine clay. Kondisi jenis lahan 

yang berbeda tentunya jenis pupuk dan dosis yang digunakan juga berbeda untuk tiap 

tanaman (Lampiran 1). 

Ketersedian tenaga kerja menjadi salah satu asset untuk menunjang pekerjaan 

secara optimal. Berdasarkan aktual dilapangan ketersedian tenaga kerja menjadi salah 

satu persoalan disetiap distrik. Hal ini yang mempengaruhi rencana kerja distrik tidak 

tercapai. Termasuk dengan kegiatan pemupukan, terlambatnya aplikasi pemupukan 



dipengaruhi oleh ketersedian tenaga kerja yang kurang, sedangkan target dilapangan 

tinggi. Dengan demikian petak-petak pupuk susulan banyak yang backlog. 

Tabel 2. Realisasi Maintenance PT. Wirakarya Sakti Mei 2021. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data FMIS periode Mei 2021 

Dari data di atas dapat dilihat target penyelesaian backlog pupuk susulan di PT. 

WKS adalah 1.119,7 Ha dan persentasi penyelesaiannya 30,9%. Rendahnya persentasi 

penyelesaian pupuk susulan disebabkan oleh kurangnya tenaga tenaga kerja yang ada di 

masing-masing distrik. 

3.2 Pengaruh keterlambatan waktu aplikasi pemupukan terhadap pertumbuhan 

tanaman 

Sebelum melakukan aplikasi pemupukan perlu diperhatikan sebaran gulma yang 

ada di petak. Sebaran gulma ini mempengaruhi pengaplikasian pemupukan baik saat 

pupuk dasar maupun pupuk susulan. Apabila kondisi sebaran gulma di petak sangat 

bergulma maka kondisi ini akan mempengaruhi waktu aplikasi pemupukan. Tenaga kerja 

akan kesulitan untuk melakukan pemupukan, efeknya adalah akan terjadi persaingan 

untuk mendapatkan unsur hara. 

Kondisi gulma yang tidak setandar terjadi karena keterlambatan dalam melakukan 

aplikasi chemical weeding, akibatnya gulma menjadi tidak terkendali. Kondisi gulma 

yang padat sangat mempengaruhi hasil dari pemupukan, baik dari kualitas maupun 

material yang dipakai. SOP PT. WKS menjelaskan bahwa jarak untuk aplikasi pupuk 

dasar adalah 15 – 20 cm dari batang pohon sedangkan pupuk susulan adalah dibawah 

tajuk dengan kedalaman 10 – 15 cm dan bebas gulma seluas tajuk. Apabila dibawah tajuk 

terdapat gulma maka perlu dilakukan chemical weeding. Hal ini akan menambah cost 

perawatan yang tidak ada dalam rencana kerja.  



Kondisi gulma yang padat juga dapat disebabkan oleh jarak kegiatan chemical 

weeding dengan pemupukan terlalu jauh. Hal ini terjadi karena beberapa hal yaitu: stok 

pupuk tidak tersedia sehingga untuk melakukan PO pupuk membutuhkan waktu, hak ini 

perlu disiasati oleh distrik membuat pendataan stok pupuk 3 bulan 1 kali. 

Berikut contoh kondisi areal yang dipadati oleh gulma saat melakukan aplikasi 

pemupukan : 

Gambar 3. Kondisi gulma pada kegiatan pupuk susulan 1 di Distrik VIII 

Gambar 4. Kondisi gulma pada kegiatan pupuk susulan 1 di Distrik IV 

Gambar 3. Peralatan yang digunakan tenaga kerja untuk kegiatan pemupukan 



Pada kondisi (gambar 1) seperti ini tidak layak untuk dilakukan pemupukan, 

apabila akan dilakukan pemupukan hal ini akan menyalahi aturan yang ada dalam SOP. 

Ketepatan waktu aplikasi pemupukan perlu dikontrol dan juga interval waktu antara 

chemical weeding  dengan pemupukan juga perlu di perhatikan. Berdasarkan gambar ini 

juga dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang akan melakukan pemupukan juga terganggu, 

akibatnya akan mempengaruhi tingkat produktifitas tenaga kerja. Sedangkan pada kondisi 

areal gambar 2 dapat dilihat bahwa sudah layak untuk dilakukan pemupukan dan 

produktifitas tenaga kerja lebih produktif. 

Berikut merupakan hasil tabel penilaian tanaman keracunan yang di dapat melalui 

kegiatan pengecekan menggunakan system PQCS: 

Tabel 1.3 Hasil pengecekan persentase kelululusan tanaman bergulma saat kegiatan 

pemupukan dengan sistem PQCS pada petak backlog bulan Januari dan bulan 

April 2021 di PT. WKS 

Distrik Petak 

Metode 

aplikasi 

sesuai WI 

Pemupukan 

Semua 

tanaman 

sudah 

dipupuk 

Areal sekitar 

tanaman bebas 

gulma (seluas 

tajuk) 

Waktu 

aplikasi 

sesuai tata 

waktu di WI 

Distrik I TPH0019800 95,0 100,0 85,0 100,0 

Distrik II SPT0000301 96,6 100,0 77,5 100,0 

Distrik III RBK0044100 100,0 100,0 70,0 0,0 

Distrik IV BLB0013201 100,0 100,0 62,5 0,0 

Distrik V MHU0006201 100,0 100,0 88,3 0,0 

Distrik VI RPJ0001800 81,5 100,0 87,7 100,0 

Distrik VII RKM0005901 100,0 100,0 80,0 100,0 

Distrik VIII BSK0005411 0 100,0 90,0 0 

Keterangan: Nilai Assessment PQCS 2021 PT. WKS. 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa petak-petak yang mengalami keterlambatan aplikasi 

pemupukan memiliki hubungan terhadap pertumbuhan gulma yang cukup tinggi, 

sedangkan untuk standar kelulusan dari item areal sekitar tanaman bebas gulma (seluas 

tajuk) yaitu 95 persen dan waktu aplikasi sesuai tata waktu WI adalah 100. Hal ini 

tentunya jauh dari tujuan perusahaan yang merencanakan MAI45. Jika dilihat dari tabel 

1.3 pada item sekitar tanaman bebas gulma (seluas tajuk) memiliki nilai dibawah 95 hal 



ini menunjukkan bahwa rata-rata kondisi areal tanaman (seluas tajuk) terdapat gulma 

yang tinggi dan akan berakibat kepada pertumbuhan tanaman.  

Adanya gulma dapat menimbulkan persaingan antara tanaman dengan gulma. 

Persaingan antara gulma dan tanaman mengakibatkan perebutan unsur hara, air, dan 

cahay matahari dan menimbulkan kerugian dalam produksi baik kualitas maupun 

kuantitas. Faktor yang menentukan tingkat kompetisi gulma adalah jenis gulma, 

kerapatan gulma, waktu kehadiran gulma, allelokimia, dan kultur teknis yang diterapkan 

(Sembodo, 2010). Kerapatan gulma sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. 

Semakin rapat gulma, persaingan yang terjadi anatara gulma dan tanaman pokok semakin 

hebat, pertumbuhan tanaman pokok semakin terhambat, dan hasilnya semakin menurun 

(Moenandar, 1993). 

3.3 Peranan assesor dalam mengatasi keterlambatan waktu apliksi pemupukan di 

PT. WKS 

Sebagai seorang assessor memiliki peran penting dalam perpanjangan tangan 

kepihak management untuk menyampaikan permasalahan yang ada di plantation. 

Sehingga dengan harapan mendapatkan solusi terbaik untuk keberlangsungan kegiatan 

operasional plantation. 

PQCS merupakan sistem yang dibuat untuk mengontrol kegiatan operasional 

khususnya plantation bekerja sesuai SOP yang ada. Dalam penilaian PQCS berfokus pada 

4 (empat) poin penting di kegiatan plantation yaitu kualitas tanam, pemupukan, 

pengendalian gulma dan hama penyakit tanaman. Setiap per 3 bulan tim PQCS secara 

rutin melakukan pengecekan di semua distrik di PT. WKS dan hasil dari pengecekan ini 

akan menjadi salah satu pencapaian target suatu distrik.  

Selain menilai tim PQCS juga menggali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh 

pihak operasional. Tiap temuan yang ada di operasional akan ditentukan penyebabnya 

dan tim PQCS akan menjadi fasilitator antara operasional dan bagian lainya untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Pada kegiatan pemupukan khususnya pada item waktu 

aplikasi pemupukan tim PQCS selalu melakukan analisis data temuan yang didapatkan 

selama sistem PQCS berjalan. Observasi dilapangan tim PQCS menemukan kendala 

utama yaitu tidak adanya ketersedian pupuk di distrik sehingga waktu aplikasi 



pemupukan menjadi mundur. Selain itu pertumbuhan gulma akan semakin berkembang 

biak. 

Untuk mengatasi masalah ini maka tim PQCS melakukan kontrol dilapangan 

berupa stok pupuk di distrik serta memastikan pengawas melakukan penilaian areal 

sebelum pemupukan terlebih dahulu dan untuk mengatasi banyaknya petak yang 

terlambat aplikasi pemupukan tim PQCS melakukan pengecekan di sistem administrasi 

plantation dan hasilnya akan menjadi parameter untuk bobot penilaian PQCS. 

Pembuatan action plan didasarkan atas item temuan yang memiliki nilai dibawah 

95%. Dengan adanya action plan yang dibuat oleh pihak distrik memberikan suatu 

langkah perbaikan untuk menghindari kesalahan kedua kali. Verifikasi action plan 

dilakukan 1 bulan berikutnya setelah pengecekan PQCS (Lampiran 2). 


