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ABSTRAK 

 Iklim dan cuaca sebagai salah satu faktor penting dalam pertumbuhan, 

perkembangan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang sampai kini 

belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal.  Hal ini, 

disebabkan masih terbatasnya kuantitas data, kualitas peralatan maupun 

pemahaman iklim dalam hubungannya dengan berbagai aspek perkebunan 

kelapa sawit. Sampai saat ini pemanfaatan data iklim masih bersifat umum 

yaitu untuk memperkirakan waktu melakukan tindakan kultur teknis, seperti 

pembibitan, pembukaan lahan dan waktu pemupukan.  Peranan iklim bagi 

pekebunan kelapa sawit pada masa mendatang perlu lebih ditingkatkan 

terutama dalam perencanaan serta antisipasi penyimpangan iklim (climate 

anomaly) maupun perubahan iklim (climate change). Selain itu, perkebunan 

kelapa sawit harus mulai membangun jaringan iklim. Pembangunan jaringan 

iklim yang terkendala dengan mahalnya biaya pembangunan stasiun iklim 

dapat ditutupi dengan pengadaan AWS. Integrasi antara stasiun klimatologi 

konvensional dan AWS tetap diperlukan agar dapat diperoleh suatu data iklim 

yang komprehensif dan kontinu.  

 

PENDAHULUAN 

Iklim (climate) dan cuaca (weather) dinyatakan dengan besaran unsur fisika 

atmosfer yang nantinya disebut unsur iklim atau unsur cuaca. Unsur iklim atau 

unsur cuaca terdiri atas suhu udara, intensitas radiasi surya, lama penyinaran, 

kecepatan dan arah angin, kelembaban udara, tekanan udara, penutupan awan, 

presipitasi (curah hujan), serta evapotranspirasi (Nasir, 2008). Cuaca merupakan 

kondisi yang mewakili keadaan atmosfer dalam jangka pendek pada suatu tempat 

tertentu. Adapun iklim merupakan rata-rata perubahan unsur-unsur cuaca dalam 

jangka panjang yang mencakup suatu tempat yang luas. Iklim maupun cuaca 

merupakan faktor penting dalam pertumbuhan, perkembangan maupun produksi 

tanaman, tetapi sampai saat ini masih sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, 
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iklim maupun cuaca seringkali disebut sebagai given factor dalam usaha 

perkebunan. 

 Peningkatkan pemahaman terhadap peranan ilmu iklim dan cuaca serta 

pemanfaatannya merupakan upaya penting dalam peningkatan manajemen 

perkebunan yang lebih baik. Hal ini karena iklim-lah yang menentukan jenis 

tanaman yang dapat ditanam pada suatu kawasan, sedangkan cuaca sangat 

berpengaruh terhadap hasil per hektar (produktivitas) yang akan diperoleh 

(Baharsjah, 1991). Sebagai contohnya, produktivitas sebuah lahan pertanian dari 

waktu ke waktu selalu berbeda-beda, meskipun jenis bahan tanaman maupun 

perlakuan kultur teknis yang digunakan sama. Keadaan ini disebabkan kondisi 

unsur iklim/cuaca (curah hujan, radiasi  matahari, dan sebagainya) yang tidak 

pernah sama untuk setiap tahap pertumbuhan tanaman maupun rentang waktu 

yang berbeda (Blantaran de Rozari, 1990). 

Iklim mempunyai peranan penting dalam setiap tahapan pengelolaan 

perkebunan kelapa sawit, mulai pembukaan lahan, pengadaan bahan tanaman, 

pembibitan, pertumbuhan dan perkembangan, pemeliharaan hingga pemanenan. 

Iklim berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap waktu pelaksanaan 

setiap kegiatan kultur teknis. Lebih dari itu iklim juga turut berperan dalam 

mempengaruhi kebutuhan biaya tahunan termasuk kebutuhan tenaga kerja.  

Akan menjadi sebuah kesalahan besar apabila dalam usaha perkebunan, 

khususnya kelapa sawit, mengacuhkan peranan iklim dan cuaca. Sampai saat ini, 

pemanfaatan data cuaca dan iklim hanyalah sebatas pengamatan dan pencatatan 

data, bahkan tidak jarang iklim menjadi kambing hitam atas permasalahan 

perkebunan (misalnya penurunan produksi). Berdasarkan uraian-uraian tersebut, 

tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman peranan iklim untuk pengelolaan 

pertanaman kelapa sawit perlu ditingkatkan, tidak sebatas  penggunaan alat 

instrumentasi untuk pengamatan dan pengumpulan data, tetapi juga analisis serta 

aplikasinya. 

 

PENGARUH IKLIM TERHADAP PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

 Pertumbuhan dan perkembangan tanaman, tanpa terkecuali kelapa sawit, 

sangat bergantung pada faktor genetik,  kondisi tanah dan iklim (Hartley, 1977). 
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Selain itu, produktivitas yang tinggi juga tergantung pada tindakan kultur teknis dan 

pengelolaan perkebunan. Akan tetapi perlu diingat, iklim bukanlah satu-satunya 

komponen yang dibutuhkan secara esensial, tetapi iklim juga saling berinteraksi 

dengan faktor lain dalam memberikan daya dukung terhadap suatu sistem 

perkebunan.  Tanpa mengesampingkan unsur iklim lainnya, unsur iklim yang 

berpengaruh dominan pada perkebunan kepala sawit di Indonesia adalah curah 

hujan, radiasi matahari, dan suhu udara (untuk kasus di dataran tinggi).  

 

Gambar 1. Stasiun klimatologi di tengah lahan pembibitan kelapa sawit 

 

1. Curah hujan 

Tanaman kelapa sawit tumbuh dengan baik di areal dengan curah hujan 

tahunan antara 1750 - 3000 mm dan menyebar merata sepanjang tahun 

(Adiwiganda et. al., 1999). Penyebaran curah hujan merata yang dimaksud adalah 

tidak terdapat perbedaan mencolok dari satu bulan ke bulan berikutnya dan tidak 

terdapat curah hujan bulanan di bawah 60 mm sehingga tanaman tidak mengalami 

cekaman. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada perkebunan-perkebunan 

kelapa sawit di Indonesia, telah diketahui curah hujan tahunan minimal untuk 

tanaman kelapa sawit adalah 1.250 mm tanpa bulan kering (curah hujan bulanan 

kurang dari 60 mm).  
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 Penyebaran curah hujan juga merupakan faktor penting untuk 

perkembangan bunga dan produksi tandan.  Pada umumnya sewaktu musim hujan 

terbentuk lebih banyak bunga betina, sedang pada musim kemarau terbentuk lebih 

banyak bunga jantan (Turner, 1978).  Selanjutnya telah diketahui bahwa sebagian 

besar dari produksi tandan pada tahun sedang berjalan sebenarnya sangat 

ditentukan oleh keadaan 24 - 42 bulan sebelumnya.  Keadaan ini disebabkan 

adanya hubungan yang erat antara curah hujan maupun radiasi matahari dengan 

sex ratio (Hartley, 1977).  Penyebaran curah hujan yang mencolok terdapat pada 

perkebunan kelapa sawit di  Afrika Barat dimana selama 2 - 4 bulan terjadi 

kekeringan, cenderung untuk mempertajam fluktuasi produksi tandan buah dari 

tahun ke tahun dengan hasil yang sangat rendah secara siklikal terjadi setiap 4 - 6 

tahun (Ng, 1972).  

 

2. Radiasi matahari 

Tanaman kelapa sawit di lapang membutuhkan penyinaran matahari yang 

optimum untuk fotosintesinya, karena kelapa sawit merupakan jenis tanaman 

heliofit (penyuka matahari). Penyinaran matahari dibutuhkan sedikitnya 4 jam/hari 

sehingga diharapkan hujan turun pada sore atau malam hari. Sumber lain 

menyatakan bahwa kelapa sawit dapat tumbuh optimal dengan lama penyinaran 5 

– 7 jam/hari atau 1.800 – 2.200 jam/tahun (Verheye, 2010). Lama penyinaran erat 

kaitannya dengan energi radiasi surya yang tersedia untuk fotosintesis tanaman. 

Semakin pendek lama penyinaran, tentu energi dari radiasi surya yang diabsorbsi 

tanaman akan semakin sedikit. Apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus 

tentu akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. 

Selain itu, lama penyinaran yang kurang dapat menyebabkan penurunan 

produksi inflorescence betina (Verheye, 2010). Penurunan inflorescence betina 

akan berimbas pada penurunan sex ratio. Pengaruh radiasi matahari akan semakin 

besar bila curah hujan dalam keadaan optimal. Selain lama penyinaran, intensitas 

radiasi matahari terutama dari spektrum panjang gelombang 0,4 – 0,7 mikron 
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(cahaya tampak) juga berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Kombinasi antara 

terganggunya pertumbuhan, perkembangan, dan penurunan sex ratio akan 

menyebabkan penurunan produktivitas tanaman. Hal ini diperkuat dengan fakta 

bahwa penurunan 20% intensitas radiasi matahari dari spektrum cahaya tampak 

(visible light) dapat menurunkan fotosintesis potensial tanaman hingga   50% 

(Ferwerda, 1977). 

 

3. Suhu udara 

Temperatur udara pada batas-batas tertentu berpengaruh terhadap 

metabolisme sel-sel pada organ tanaman yang akhirnya mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi.  Perkebunan kelapa sawit dengan hasil yang tinggi 

terdapat pada kawasan-kawasan yang mempunyai variasi suhu udara bulanan 

yang kecil.  Tanaman kelapa sawit tumbuh dan berkembang baik pada kawasan 

yang mempunyai suhu udara rata-rata tahunan 24 - 28oC (Ferwerda, 1977).  Untuk 

produksi yang tinggi dibutuhkan suhu udara maksimum rata-rata pada kisaran 29 - 

32C dan suhu udara minimum rata-rata pada kisaran 22 - 24C (Hartley, 1977). 

Batas temperatur udara minimum rata-rata untuk syarat pertumbuhan dan 

perkembangan kelapa sawit adalah 18C, bila kurang akan menghambat 

pertumbuhan dan mengurangi hasil.  Temperatur udara yang rendah pada bulan-

bulan tertentu akan menghambat penyerbukan bunga yang akan menjadi buah.  

Temperatur udara rendah akan meningkatkan aborsi bunga betina sebelum antesis 

dan memperlambat pematangan buah (Ferwerda, 1977). 

 

4. Faktor iklim lain 

 Faktor iklim lain misalnya kecepatan angin dan kelembaban udara 

merupakan pengaruh dari proses-proses dinamika unsur-unsur iklim/cuaca lainnya, 

seperti radiasi surya, curah hujan, suhu udara. Kecepatan angin yang tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan fisik pada pertanaman kelapa sawit. Kelembaban udara 

erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan hama dan penyakit kelapa 

sawit. Fluktuasi dan distribusi kelembaban udara menurut waktu serta tempat 
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mengikuti fluktuasi unsur-unsur suhu, curah hujan dan radiasi matahari. Tanaman 

kelapa sawit tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan kelembaban relatif 75 - 

80% (Hartley, 1977), dimana kelembaban optimal untuk pertumbuhan dan 

perkembangan kelapa sawit adalah sekitar 75% (Ferwerda, 1977). Kelembaban 

udara yang cukup tinggi ini berkaitan dengan radiasi surya dan suhu udara yang 

cenderung rendah dan curah hujan yang relatif tinggi. Kelembaban yang terlalu 

tinggi akan menyebabkan tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama 

penyakit khususnya penyakit busuk buah Marasmius. 

 

Gambar 2. Busuk tandan akibat serangan Marasmius sp. 

 

PEMANFAATAN DATA IKLIM  

1. Pemanfaatan data iklim pada masa kini 

Iklim dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu 

faktor penting karena berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, produksi serta 

pengelolaannya. Dalam kaitan ini diperlukan data iklim yang cukup dan 

representatif serta metode pendugaan iklim maupun produksi yang akurat.  Selain 
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itu, karena karakter unsur iklim dari satu kawasan ke kawasan lainnya tidak selalu 

sama maka peralatan maupun metode pendugaan yang diharapkan haruslah 

dapat digunakan secara kuantitatif dan spesifik. Peranan iklim pada perkebunan 

kelapa sawit sampai kini umumnya masih lebih banyak bersifat kualitatif, deskriptif 

serta belum spesifik.   

 Sehubungan dengan keperluan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, 

curah hujan bulanan dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok (Lubis, 1992), 

yaitu bulan kering (<60 mm/bulan), bulan hujan kecil (60 - 100 mm/bulan), bulan 

hujan sedang (100 - 200 mm/bulan) dan bulan hujan besar (> 200 mm /bulan).  

Kelompok curah hujan bulanan ini nantinya akan menentukan waktu maupun 

metode yang tepat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. 

 Pentingnya peranan ilmu iklim pada perkebunan kepala sawit telah lama 

disadari, namun sampai kini pemahaman dan pemanfaatannya masih belum 

maksimal.  Sebagai gambaran peranan iklim yang erat hubungannya dengan 

beberapa tindakan kultur teknis pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang 

meliputi pembibitan, pembukaan areal, pengadaan bahan tanaman, pembibitan, 

penanaman, pemupukan dan pengendalian hama/penyakit, secara deskriptif 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hubungan kegiatan pengelolaan pertanaman kelapa sawit dengan 
waktu yang mana iklim berperan pada masa kini 

Tahap 
Pengelolaan  

Waktu Kegiatan 

Pembukaan areal 
dan penanaman 

 Pembukaan dan persiapan lahan dilakukan pada 
musim kemarau. 

 Penanaman dilakukan pada  awal musim hujan. 
 

Pengadaan bahan 
tanaman 

 Produksi kecambah dipengaruhi oleh 
ketersediaan bunga betina di kebun induk yang 
berhubungan dengan fluktuasi iklim. 

 Proses penganginan alami dan perkecambahan 
akan lebih baik dilakukan pada musim kemarau. 

 

Pembibitan   Pertumbuhan bibit lebih baik pada musim hujan, 
namun pertumbuhan pada musim kemarau  masih 
dapat dikendalikan secara mikro dengan 
melakukan penyiraman. 

 

Pemeliharaan   Pemeliharaan khususnya pemupukan dilakukan 
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Tahap 
Pengelolaan  

Waktu Kegiatan 

pada awal atau akhir musim hujan (curah hujan 
optimal 100 - 200 mm/bulan). 

 Penyesuaian pemeliharaan tanaman perlu 
dilakukan pada musim kemarau dengan 
memperkecil evapotranspirasi, sebaliknya pada 
musim hujan besar dengan drainase dan 
memperbesar evapotranspirasi. 

 

Pemanenan  Pembentukan bunga betina dan produksi puncak 
terjadi pada musim  hujan dan sebaliknya pada 
musim kemarau. 

 

 

 Pada pembibitan kepala sawit, penyiraman harus dilakukan setiap hari jika 

curah hujan kurang dari 8-10 mm.  Sedangkan bila curah hujan telah mencapai 8-

10 mm atau lebih sudah dapat disetarakan memenuhi kebutuhan air untuk bibit 

kelapa sawit dalam sehari. 

 Pada waktu pembukaan areal, kawasan yang mempunyai perbedaan musim 

kemarau dan musim hujan yang jelas, penumbangan dalam pembukaan areal 

dilakukan pada awal musim kemarau.  Pengolahan tanah pada lahan yang terlalu 

kering akan mengakibatkan pecahnya agregat tanah, sedangkan dalam keadaan 

terlalu basah akan mengakibatkan pemadatan.  Oleh karena itu pengolahan tanah 

yang tepat adalah pada bulan hujan sedang. 

 Penanaman tanaman kelapa sawit ke lapang sebaiknya dilakukan pada 

bulan hujan sedang atau bulan hujan besar untuk menghindari terhambatnya 

pertumbuhan kelapa sawit.  Pada daerah yang tidak dijumpai curah hujan bulanan 

kurang dari 100 mm, penanaman  dapat dilakukan sepanjang tahun serta dipilih 

curah hujan yang lebih tinggi. 

 Keberhasilan pemupukan sangat dipengaruhi oleh intensitas curah hujan. 

Pemupukan yang tepat dilakukan pada bulan hujan sedang atau setidaknya pada 

bulan curah hujan kecil, sehingga pencucian pupuk dapat dikurangi.  Pemupukan 

pada bulan hujan besar akan menyebabkan sebagian pupuk tercuci, sebaliknya 

pemupukan pada bulan kering akan menyebabkan penguapan pupuk dan 

ketersediaannya berkurang. 
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 Selain yang telah disebutkan di atas, data iklim dapat digunakan untuk 

menganalisis serangan hama penyakit. Serangan hama, seperti ulat api pemakan 

daun seperti Darna trima, biasanya terjadi pada kelembaban rendah sewaktu bulan 

kering dan bulan hujan kecil.  Sebaliknya serangan penyakit, seperti Marasmius 

sp., terjadi pada kelembaban tinggi sewaktu bulan hujan sedang dan besar.  

Sehingga perlu dilakukan antisipasi, seperti menjaga kelembaban optimal dengan 

penunasan. 

Selain itu, data iklim dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas SPKS 

(Serangga Penyerbuk Kelapa Sawit), khususnya di dataran tinggi, yang umumnya 

lebih rendah aktivitasnya daripada di dataran yang lebih rendah (Harahap, tanpa 

tahun). 
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Gambar 3. Diagram aktivitas E. kamerunicus di kondisi radiasi, suhu, dan 
kelembaban udara tertentu 

 Pemanfaatan ilmu iklim secara lebih kuantitatif walaupun masih 

dipertimbangkan ketepatannya, telah banyak digunakan untuk menghitung defisit 

air pada pertanaman kelapa sawit dengan menggunakan data curah hujan dan hari 

hujan.  Rumus empiris untuk menghitung defisit air (water deficits) pada 

pertanaman kelapa sawit telah ditetapkan dengan hanya memakai data curah 

hujan dan hari hujan setempat (Surre, 1968), dimana rumus empiris ini banyak 

digunakan hingga kini.  Defisit air yang mencapai 200 mm per tahun atau lebih 

akan berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit.  Sebagai contoh, penurunan 

produksi akibat defisit air di Afrika berkisar 19 - 53%, sedangkan pada beberapa 

pertanaman di Sumatera Utara berkisar 17 - 28% (Fong, 1981).   

Perhitungan keseimbangan (defisit dan surplus) air pada tanaman kelapa 

sawit untuk keperluan praktis di lapangan dilakukan dengan perhitungan metode 

Surre (1968) dan Tailliez (1973).  Perhitungan tersebut dilakukan dengan 

menggunakan asumsi umum bahwa keseimbangan air merupakan jumlah air dari 

curah hujan ditambah dengan cadangan awal air dalam tanah kemudian dikurangi 

dengan evapotranspirasi. Evapotraspirasi diasumsikan bernilai 150 mm/bulan jika 

hari hujan ≤10 hari/bulan dan bernilai 120 mm/bulan jika hari hujan >10 hari/bulan.  

Asumsi lain yang digunakan adalah kemampuan tanah dalam menyimpan 

air/cadangan air dalam tanah maksimum 200 mm. Nilai keseimbangan air 

menunjukkan tingkat keterserdiaan air per bulan. Keseimbangan air dengan nilai < 

0 mm menunjukkan adanya defisit air, sedangkan kesimbangan air dengan nilai > 0 

 

 

 

y = -0,1976x2 + 31,13x - 1164,5

R² = 0,4186

0

20

40

60

80

100

120

60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Po
pu

la
si

 E
. 
ka

m
e
ru

ni
cu

s 

pa
d
a 

B
un

ga
 B

e
ti

na

(e
ko

r 
pe

r 
ta

nd
an

)

Kelembaban relatif udara (%)  



 

 

 

 

11 

mm menunjukkan tidak adanya defisit air.  Bila keseimbangan air dalam 

perhitungan tersebut bernilai 0 – 200 mm, maka kelebihan air akan disimpan dalam 

tanah sebagai cadangan awal untuk bulan berikutnya.  Kemudian bila 

keseimbangan air dalam perhitungan tersebut bernilai > 200 mm, maka kelebihan 

air setelah cadangan air tanah maksimum 200 mm merupakan surplus atau 

drainase.   

Defisit air per bulan dapat dijumlahkan untuk memperoleh nilai defisit air 

pada periode tertentu, misalnya periode satu tahun.  Pada pengamatan secara 

umum di perkebunan kelapa sawit defisit air < 200 mm belum berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman, sebaliknya > 200 mm mulai 

berpengaruh.  Penentuan kecukupan air bagi tanaman kelapa sawit dengan 

cara perhitungan defisit air dapat merupakan salah satu indikator penyebaran 

curah hujan bulanan dalam setahun yang merupakan hal penting dalam 

keseimbangan air.  Jumlah hujan tahunan yang tidak menyebar merata dapat 

menimbulkan adanya defisit air.  Hartley (1988) menyebutkan bahwa di Nigeria 

dengan curah hujan melebihi 2000 mm/tahun defisit air terjadi akibat 

penyebaran hujan bulanan yang tidak  merata.  

Tabel 2.  Klasifikasi dan kriteria tingkat cekaman kekeringan pada tanaman 

kelapa sawit  

Stadia Kisaran Defisit 

air (mm/tahun) 

Jumlah 

daun 

tombak * 

Jumlah 

pelepah tua 

patah ** 

Kisaran penurunan 

produktivitas 

(%)*** 

I 200 – 300 3 - 4 1 - 8 0 - 15 

II 300 – 400 4 - 5 8 - 12 5 - 20 

III 400 – 500 4 - 5 12 - 16 10 - 25 

IV > 500 4 – 5 **** 12 - 16 15 - > 30 (45) 

*     pelepah daun muda (pupus)  mengumpul/ tidak membuka pd TBM dan TM, serta dapat patah pada stadia IV 
**   pelepah daun tua patah (sengkleh) dan mengering pada TM 
*** satu tahun setelah cekaman kekeringan 
**** disertai dengan pucuk patah 

 

 Beberapa metode pendekatan dan analisis kuantitatif data iklim mulai 

dikembangkan pada perkebunan kelapa sawit.  Pada umumnya keadaan curah 

hujan sebelumnya berpengaruh nyata terhadap fluktuasi produksi pada bulan 

sedang berjalan dan berikutnya.  Besarnya produksi tandan buah segar 
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dihubungkan dengan curah hujan 11 dan 12 bulan sebelumnya (Lag 11, 12) 

diperoleh hubungan positif.  Penyusunan model pendugaan produksi tandan buah 

kelapa sawit berdasarkan data iklim, seperti Factorial Yield Weather Competition 

Bunch Model (FYWCBM) telah dilakukan (Fong, 1981).  Paramater iklim yang 

dibutuhkan dalam model ini adalah curah hujan, radiasi matahari dan temperatur.  

Model ini masih belum banyak digunakan karena data radiasi matahari dan 

temperatur belum banyak tersedia di areal pertanaman kelapa sawit dan masih 

bersifat empiris.  Selanjutnya diketahui bahwa curah hujan merupakan salah satu 

faktor penting dalam pembuatan model iklim - tanaman kelapa sawit. 

 

2. Pemanfaatan data iklim pada masa mendatang  

 Peranan ilmu iklim untuk pertanaman kelapa sawit pada masa mendatang 

perlu lebih ditingkatkan utamanya dalam mengantisipasi penyimpangan iklim 

(climate anomaly) maupun perubahan iklim (climate change).  Anomali ataupun 

fluktuasi iklim yang ekstrim pada beberapa kawasan dapat menimbulkan masalah 

seperti dampak kekeringan terhadap produksi, sedangkan perubahan iklim dapat 

menimbulkan masalah maupun peluang baru untuk tanaman kelapa sawit.  

Perubahan iklim mengakibatkan musim hujan akan semakin basah dan musim 

kemarau akan semakin kering sehingga berimplikasi negatif terhadap produksi 

kelapa sawit, namun peningkatan suhu udara berimplikasi peluang perluasan areal 

baru bagi pertanaman kelapa sawit di dataran tinggi.  Oleh karena itu, peranan ilmu 

iklim bagi pertanaman kelapa sawit haruslah dapat digunakan secara kuantitatif 

dan spesifik.  Sejalan dengan itu peranan iklim harus juga diketahui secara lebih 

tepat pada setiap tahap pengelolaan pertanaman kelapa sawit (Tabel 3). 

Tabel 3. Hubungan pengelolaan pertanaman kelapa sawit dengan peranan ilmu 
iklim yang diperlukan pada masa mendatang 

Pengelolaan  Peranan ilmu iklim yang diperlukan pada masa 
mendatang 

Pembukaan areal 

dan penanaman 
 Implikasi perubahan iklim terhadap peluang 

perluasan areal di dataran tinggi perlu terus dikaji 
secara kuantitatif, lebih tepat dan digradasi 
menurut ketinggian tempat.  
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 Penyusunan model-model hubungan iklim dengan 
perluasan dan kondisi fisik tanaman perlu terus 
dikembangkan. 

Pengadaan bahan 
tanaman 

 Hubungan iklim  dan produksi tandan di kebun 
induk maupun kecambah kelapa sawit perlu 
dipahami secara kuantitatif. 

 Iklim mikro proses produksi bahan tanaman perlu 
lebih dipahami secara kuantitatif. 

Pembibitan   Modifikasi iklim mikro pada pembibitan dalam 
hubungannya dengan pertumbuhan, hama dan 
penyakit (seperti Culvularia) perlu lebih diketahui 
solusinya. 

Pemeliharaan   Hubungan Iklim untuk kegiatan pemeliharaan 
utamanya pemupukan, hama dan penyakit perlu 
lebih dipahami secara rinci. 

 Hubungan Iklim mikro pertanaman kaitannya 
dengan perkembangan hama dan penyakit perlu 
lebih dipahami dan diperoleh solusi 
pengendaliannya. 

Pemanenan  Implikasi anomali maupun perubahan iklim 
terhadap pertumbuhan dan produksi (jumlah dan 
penyebarannya) perlu lebih diketahui secara 
kuantitatif dan lebih tepat. Hal ini penting karena 
perubahan iklim berimplikasi musim hujan menjadi 
semakin basah dan musim kemarau menjadi 
semakin kering. 

 

 Peningkatan peranan iklim untuk pertanaman kelapa sawit dapat dilakukan 

dengan dua pendekatan utama.  Pendekatan pertama melalui peningkatan kualitas 

dan kuantitas data yang cukup lengkap dengan dukungan peralatan (instrument) 

yang lengkap pula.  Sedangkan pendekatan kedua melalui penyusunan model-

model simulasi yang canggih dengan menggunakan data iklim yang sudah ada 

serta jumlah parameter seminimal mungkin, seperti pemanfaatan data komponen 

hujan. 

 Pendekatan pertama memerlukan informasi data iklim yang cukup lengkap 

dan repesentatif dalam kurun waktu minimal 10 tahun, sebaiknya 30 tahun.  

Pendekatan ini  haruslah didukung oleh peralatan yang cukup lengkap.  Sejalan 



 

 

 

 

14 

dengan itu, perlu disusun suatu sistem informasi data dasar iklim - tanah - tanaman 

(produksi) yang akurat dan siap pakai. 

 Jaringan kerjasama antara kebun dan stasiun-stasiun Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika sebagai pemasok data dengan Pusat Penelitian perlu 

lebih ditingkatkan dalam membentuk Bank Data Iklim dan tanaman kelapa sawit 

(seperti produksi) guna peningkatan pemanfaatan data iklim secara maksimal. 

Dengan memiliki data historis iklim pertanaman kelapa sawit dalam suatu data 

dasar yang repesentatif maka fluktuasi iklim dapat dipahami dan diduga dalam 

hubungannya dengan pertumbuhan, produksi dan pengelolaan.  

 Dewasa ini, dukungan alat yang lengkap untuk pendekatan pertama ini 

semakin baik. Hal ini karena sudah semakin banyak alat/instrumentasi (misalnya 

AWS/Automatic Weather Station) yang dapat melakukan pengukuran unsur iklim 

dengan lebih efektif, efisien dan tentunya akurat. AWS memiliki banyak keunggulan 

yang apabila diintegrasikan dengan stasiun klimatologi akan menghasilkan 

pencatatan data iklim yang lengkap, akurat, kontinu serta dapat dimanfaatkan 

untuk mendukung peningkatan pengelolaan perkebunan. 

 Pendekatan kedua melalui penyusunan model-model simulasi yang canggih 

dapat diperoleh dengan melakukan bebagai kajian dan penelitian menggunakan 

input data iklim yang ada.  Perangkat keras komputer dan perangkat lunak 

program simulasi yang interaktif dapat mendukung penyusunan model-model ini.   

Model yang disusun diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peranan ilmu 

iklim, selanjutnya model pendugaan iklim maupun produksi akan diperoleh dan 

dapat digunakan secara kuantitatif dan spesifik untuk kawasan-kawasan dengan 

tipe iklim tertentu.  

 

PENGEMBANGAN JARINGAN DATA IKLIM DENGAN MEMAKSIMALKAN AWS 

(AUTOMATIC WEATHER STATION) 

Perusahaan perkebunan yang memiliki kebun yang letaknya tersebar secara 

geografis, jaringan pengamatan iklim sangat diperlukan. Sejauh ini, perusahan-

perusahaan dengan kondisi tersebut masih mengabaikan hal tersebut. Alasan 

mahalnya biaya pembangunan serta perawatan stasiun klimatologi konvensional 

merupakan salah satu alasannya. Hal ini menyebabkan ketersediaan data iklim 
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sangat terbatas. Padahal monitoring iklim akan dapat menjelaskan variasi 

pertumbuhan dan produksi tanaman yang dicapai pada suatu periode dan data 

iklim dapat digunakan secara spesifik lokasi untuk peringatan dini serangan 

penyakit, manajemen penanaman, pemupukan, irigasi dan lainnya. Dengan 

berkembangnya teknologi instrumentasi seperti AWS (Automatic Weather Station), 

dengan harga jauh yang lebih murah dan mempunyai beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan stasiun klimatologi konvensional, nampaknya sudah tidak ada 

lagi alasan untuk perusahaan perkebunan mulai membangun jaringan pengamatan 

iklim di kebunnya.  

 

 

Gambar 4. Automatic Weather Station 

 

AWS (Gambar 4) merupakan versi otomatis dari pengukur unsur iklim 

konvensional. Alatnya lebih kecil dibandingkan dengan stasiun konvensional 

sehingga ruangan/luasan yang dibutuhkan untuk memasang AWS akan lebih 

kecil (2m x 2m) dibandingkan dengan stasiun pengamat iklim konvensional 

(20m x 20m). AWS dilengkapi dengan sensor radiasi, suhu udara, ultra violet, 
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kecepatan angin, kelembaban, dan pengukur hujan tipping bucket. Pada AWS 

juga dapat ditambahkan sensor lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

user. Selain itu AWS bisa dilengkapi dengan sofware untuk estimasi 

evapotranspirasi potensial dan prediksi cuaca jangka pendek dan data bisa 

ditansmisikan dengan interval pendek (misalnya setiap 10 menit). Data 

pengamatan yang ditransmisikan via wifi disimpan di dalam sebuah alat 

penerima yang disebut console, yang kemudian dapat didownload sewaktu-

waktu oleh pengguna (misalnya sebulan sekali, atau seminggu sekali). 

Keakuratan AWS juga dapat dijamin dengan terlebih dahulu mengkalibrasi alat 

sesuai dengan buku petunjuk yang terdapat di dalam paket AWS. 

 

Gambar 5. Stasiun klimatologi yang dilengkapi dengan AWS 
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Pemanfaatan data hasil pengukuran unsur iklim secara komprehensif 

pada komoditi perkebunan kelapa sawit secara umum dapat disajikan sebagai 

berikut ;  

1. Pemanfaatan data iklim untuk peramalan epidemi penyakit 

Peramalan timbulnya serangan penyakit telah banyak dilakukan dengan 

pengamatan iklim yang kontinu dan komprehensif. Data iklim yang direkam 

secara kontinu dapat dimanfaatkan sebagai peramalan timbulnya serangan 

penyakit dan tentunya dapat dibangun suatu Early Warning System 

berdasarkan data-data tersebut. AWS disini berperan penting karena mampu 

merekam data secara simultan dan kontinu.  

Sebagai contohnya, pada tanaman kelapa sawit, beberapa serangan 

hama akan cenderung meningkat dan penyakit akan cepat menyebar akibat 

kekeringan. Antara lain, populasi Oryctes rhinoceros diperkirakan meningkat 

karena kekeringan menekan pertumbuhan jamur Metarrhizium anisoplae yang 

merupakan musuh alami Oryctes. Begitu juga dengan populasi ulat pemakan 

daun (UPDKS) seperti ulat api Setothosa asigna yang menyukai kondisi kering. 

Sedangkan untuk penyebaran penyakit seperti busuk pangkal batang di 

tanaman kelapa sawit, sebenarnya tidak secara langsung diakibatkan oleh 

kekeringan, namun lebih diakibatkan karena kondisi tanaman yang stres 

ataupun lemah akibat kekeringan. Tanaman yang sudah terserang penyakit 

busuk pangkal batang dan busuk pangkal pupus akan cenderung cepat mati 

karena tanaman sangat kekurangan air (Darmosarkoro, 2001).  

2. Prediksi cuaca (weather forecasting) 

AWS mampu menyediakan ramalan cuaca (weather forecasting). 

Ramalan cuaca ini tentu dapat dimanfaatkan oleh praktisi perkebunan sebagai 

pedoman operasional beberapa jam ke depan. Hal ini tentu akan membantu 

operasional kegiatan di kebun. Misalnya kegiatan pemupukan dan pemanenan 

TBS. 
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3. Antisipasi kerusakan karena angin kencang 

Kerusakan tanaman kelapa sawit akibat angin kencang memang jarang 

dilaporkan. Namun demikian, AWS dapat digunakan sebagai tools untuk 

mengantisipasi hal tersebut.  

4. Perkembangan fenologi tanaman 

Tahapan perkembangan tanaman secara umum dipengaruhi oleh suhu 

udara. Konsep thermal time sering digunakan untuk menganalisis hal tersebut. 

Memang sejauh ini, pada pertanaman kelapa sawit, konsep thermal time masih 

belum banyak dikembangkan. Selain karena tanaman sawit yang merupakan 

tanaman tahunan, juga karena masih sedikit tools dan data yang mampu 

mendukung hal tersebut. Thermal time merupakan akumulasi selisih antara 

suhu rata-rata harian dengan suhu dasar (T dasar) untuk perkembangan 

tanaman dan dapat dirumuskan dengan persamaan: 

 

Thermal time (oC hari) = ∑ (T rata-rata harian - T dasar)   

 

T dasar untuk tanaman tropis berkisar 10 hingga 14 oC.  Apabila suhu 

udara lebih rendah dari T dasar maka tidak akan terjadi perkembangan 

tanaman.  

 

5. Pemanfaatan data iklim untuk prediksi pertumbuhan dan produksi 

Produksi dipengaruhi jumlah evapotranspirasi atau jumlah air yang 

tersedia untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Jika kondisi kekurangan air 

berkelanjutan, hal ini akan mengakibatkan tekanan turgor sel menurun 

sehingga menurunkan aktivitas pembelahan sel yang akan mengakibatkan 

proses pertumbuhan jaringan tanaman terhambat. Hal ini pada tanaman kelapa 

sawit dicerminkan dengan kondisi daun tombak tidak membuka dan 

pertumbuhan pelepah yang terhambat (Darmosarkoro, 2001). 

Model pertumbuhan tanaman banyak dipakai sebagai alat untuk 

menganalisa dampak kekeringan (Hammer dan Muchow, 1991).  Dengan data 

base iklim dan tanah pada suatu wilayah, model dapat memprediksi produksi 

yang akan dicapai dan kemudian potensi produksi pada suatu wilayah dapat 
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dipetakan (Meinke dan Hammer, 1995).  Untuk tanaman pangan telah banyak 

dikembangkan model pertumbuhan tanaman seperti APSIM, CERES, 

SOYGRO, dan lainnya, namun untuk komoditi perkebunan karet, sawit, tebu, 

kopi, dan teh, penggunaan model pertumbuhan tanaman belum begitu intensif 

digunakan untuk membantu manajemen kebun.  

Untuk tanaman kelapa sawit telah diketahui hubungan defisit air dengan 

pertumbuhan vegetatif dan produksi TBS.  Defisit air yang cukup besar akan 

mengakibatkan kerusakan jaringan yang dicerminkan dengan adanya pelepah 

tua yang patah dan pelepah muda yang tidak membuka, dan penurunan 

produksi. Mengingat pentingnya perhitungan defisit air, maka dibutuhkan 

rekaman data iklim khususnya curah hujan yang baik di perkebunan (Siregar, 

2007). Perhitungan defisit air akan lebih mudah dan cepat dengan tersedianya 

stasiun klimatologi yang merekam data curah hujan dan evapotranspirasi 

potensial. Dengan mengintregasikan AWS dan stasiun klimatologi, perhitungan 

defisit air akan lebih mudah dan efektif untuk dilakukan.  

 
 

PENUTUP 

 Pemanfaatan peranan ilmu iklim dalam pengelolaan pertanaman kelapa 

sawit sampai saat ini masih lebih banyak bersifat deskriptif dan umum untuk 

memperkirakan waktu melakukan tindakan kultur teknis.  Metode pendugaan 

produksi maupun iklim yang mulai dikembangkan masih belum kuantitatif dan 

belum efektif. 

 Peranan iklim dalam pengelolaan pertanaman kelapa sawit pada masa 

mendatang perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat digunakan secara 

kuantitatif, lebih tepat dan spesifik.  Pendekatan yang perlu dilakukan adalah 

meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan, pengamatan iklim, 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan memanfaatkan data dengan 

membuat model-model simulasi  yang akurat. 

Perkebunan kelapa sawit harus mulai membangun jaringan iklim. 

Pembangunan jaringan iklim yang terkendala dengan mahalnya biaya 

pembangunan stasiun iklim dapat ditutupi dengan pengadaan AWS. Integrasi 
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antara stasiun konvensional dan AWS tetap diperlukan agar dapat diperoleh 

suatu data iklim yang komprehensif dan kontinu. 
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