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buDIDAyA KElAPA SAwIT DI lAhAN gAmbuT SEjATINyA mEmANg bISA DIlAKuKAN 
ASAlKAN TETAP mENjAgA KETINggIAN muKA AIR, SEhINggA KElEmbAPAN bISA 
TERjAgA DAN PRoDuKTIVITAS TETAP TINggI. SAlAh SATu cARA mENgElolA 
TINggI muKA AIR bISA DIlAKuKAN DENgAN PENgguNAAN SToP bloK PERmANEN.
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Sebelumnya penulis tertarik 
membahas topik ini setelah 
membaca artikel: Muka air 
tanah, Hujan dan Subsiden, 
Faktor Kunci Pengelolaan 

Sawit Berkelanjutan di Lahan Gambut 
(Majalah Infosawit edisi September 
2016). Kesimpulan yang dimunculkan 
pun sangat menarik. Bahwa, kedalaman 
air tanah optimum untuk sawit adalah 
40-60 cm, dengan hasil maksimum 26,5 
ton/ha/thn untuk umur 15 tahun. Untuk 
kedalaman air tanah 60-80 cm masih 
menghasilkan baik (25-28 ton/ha/thn), 
tetapi beresiko tinggi pada kekeringan 
permukaan tanah gambut terutama pada 
musim kemarau panjang.

Sejatinya, tidak hanya di lahan 
gambut, perkebunan kelapa sawit 
dengan jenis tanah apapun memerlukan 
water management yang baik untuk 
bisa mencapai produksi yang maksimal. 
Kebutuhan air tanaman sawit yang 
berkisar 2000-2500 mm per tahun (jika 
dikonversi menjadi 440 liter/pokok/hari) 
menuntut ketersediaan air yang banyak, 
namun tidak boleh berlebih.

Pada operasional pengelolaan 
perkebunan kelapa sawit acap kali 
mendapatkan doktrin bahwa air tanah 

harus dijaga ketinggiannya berkisar 50 cm 
dari permukaan. Salah satu cara untuk 
mewujudkannya adalah dengan menjaga 
air pada parit/outlet  supaya memiliki 

tinggi yang sama. Untuk menjaga tinggi 
muka air itu banyak rekayasa teknik yang 
bisa dibuat. 

Dimana salah satu yang paling sering 
digunakan adalah membuat pintu air. 
Untuk pembuatan modifikas pintu air 
sederhana ini bisa dibaca pada tulisan saya 
sebelumnya berjudul Modifikasi Pintu 
Air Pasang Surut (Majalah Infosawit edisi 
Agustus 2016). 

Namun ada cara berbeda guna 
melakukan pengaturan tinggi muka air 
tersebut pada parit/outlet, yakni dengan 
menggunakan bangunan pelimpah 
(over flow). Bahasa sederhana yang akan 
digunakan dalam tulisan ini adalah, Stop 
Blok.

Hindarilah Stop Blok Non Permanen
Stop blok bisa dibuat secara permanen 

maupun pun tidak. Stop blok non 
permanen biasanya dibuat menggunakan 
kayu, karung berisi tanah, timbunan 
tanah, seng plat, terpal ataupun gabungan 
diantara beberapa bahan tersebut.

Sebagian besar perkebunan kelapa 
sawit memilih untuk membuat yang 
non permanen. Tentu saja pertimbangan 
utamanya adalah biaya pembuatan yang 
terbilang cukup murah. 

Selain itu, dilapangan terdapat masih 
banyak keraguan ketika akan membuat 
stop blok (biasanya mengenai bentuk dan 

Perhitungan Kebutuhan Air
Secara teori kebutuhan air = 6 mm/hari

Jika dikonversi ke meter= 6:1000 = 0,006 m

Kebutuhan air per ha= 10.000 m2 x 0,006 m=60 m3

Jika di konversi ke liter=60 m3 x 10.000 = 60.000 liter

Kebutuhan air per pokok= 60.000 liter : 136 pokok = 
440 liter/pokok

Jika kebutuhan air 6 mm per hari maka 
per bulan 180 mm.
Jika kebutuhan air per bulan 180 mm 
maka per tahun 2160 mm.

Dalam kesesuaian lahan, curah hujan adalah 
2.000 s/d 2.500 mm per tahun

Sumber: Presentasi Head Agronomi uSTP Group, Marlon Sitanggang
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ukurannya), maka hasilnya bangunan 
stop blok non permanen acap kali dibuat 
sebagai bahan percobaan. Sehingga 
andaikata gagal, biaya yang hilang tidak 
terlalu banyak. Namun pada dasarnya 
menurut saya cara demikian adalah keliru.

Dalam beberapa kesempatan saya 
sudah mencoba membuat stop blok non 
permanen. Tercatat keunggulannya hanya 
pada waktu proses pembuatan yang lebih 
cepat. Selebihnya –seperti, maksimalisasi 
fungsi, ketahanan dan biaya secara 
umum–  stop blok non permanen ternyata 
tidak lebih baik dari stop blok permanen.

Penggunaan bahan kayu (papan dan 
balok) memungkinkan air masih bisa 
merembes melewati badan stop blok. 
Akhirnya air yang kita harapkan tertahan 
dengan ketinggian tertentu tidak dapat 
terealisasi. 

Bila dinding stop blok yang terbuat 
dari papan akan dilapisi dengan seng 
plat ataupun terpal, maka akan berfungsi 
maksimal untuk beberapa waktu tertentu 
saja. Ketahanan terpal dan seng plat 
menjadi alasannya, lantaran sangat rentan 
bila terkena air secara terus menerus. 

Tentu saja, jenis kayu secara umum 
pun tidak mempunyai daya tahan baik 
bila terendam air. Hal ini mengakibatkan 
umur stop blok yang dibuat tidak bisa 
terprediksi dengan baik, sebab sangat 
tergantung kepada cuaca.

Hal yang kemudian terjadi, kerap 
kali secara berkesinambungan melakukan 
perawatan terhadap stop blok tersebut. 
Baik hanya menggunakan tenaga ataupun 
pergantian bahan. Biaya ini yang sering 
tidak disadari menjadikan stop blok non 

permanen (secara umur pakai) menjadi 
lebih mahal daripada stop blok permanen.

Stop Blok Permanen
Seperti sudah djelaskan di atas, salah 

satu kelemahan utama dari stop blok non 
permanen adalah kemungkinan rembesan 
air sangat tinggi. Rembesan ini bisa 
melalui badan stop blok, sisi kanan-kiri 
bahkan melalui bawah stop blok. Jenis 
tanah yang paling mudah mengalami 
rembesan adalah tanah gambut dan tanah 
pasir.

Kelemahan ini memang bisa saja 
direduksi dengan menggunakan stop blok 
permanen. Struktur yang dipilih, baik 
menggunakan konstruksi beton bertulang 
ataupun pasangan batu kali, lebih 
memungkinkan untuk mengatur tebal, 
lebar, tinggi dan kedalaman stop blok 
tanpa mengurangi kekuatannya.

Ada dua hal penting yang harus 
diperhatikan ketika akan membuat 
stop blok permanen. Pertama, kondisi 
musim. Kedua, pengalihan air. Konstruksi 
yang berhubungana langsung dengan 
air menuntut perencanaan waktu yang 
sangat tepat. Pengerjaan pada musim 
panas adalah kondisi yang sangat ideal. 
Ketiadaan genangan air pada area kerja 
akan membuat konstruksi bisa dibuat 
secara maksimal. 

Namun kondisi dimana air benar-
benar tidak ada lagi di parit kadang sulit 
didapatkan. Maka diperlukan cara yang 
kedua yaitu pengalihan air. Pengalihan air 
sebaiknya menggunakan alat berat. Yang 
umum digunakan adalah Excavator atau 
Backhoe Loader. 

Jika setelah pengalihan air masih 
terjadi genangan air pada areal kerja akibat 
rembesan, maka sebaiknya dilakukan 
pengeringan dengan pompa alkon sampai 
lokasi benar-benar kering ketika akan 
melakukan pengecoran. Pengecoran 
dengan kondisi areal kerja yang 
tergenang air akan membuat kekentalan 
campuran semen tidak lagi sesuai dengan 
perhitungan awal. Hasilnya, stop blok 
yang dibuat akan menjadi lebih rapuh. 

Pada dinding stop blok sebaiknya 
diberikan pipa-pipa sodetan dengan 
ketinggian tertentu. Jika volume air di 
outlet/parit sangat besar, maka selain air 
bisa melintas melalui sisi atas badan stop 
blok, juga bisa juga dilakukan pembukaan 
saluran pipa sehingga mempercepat 
penurunan muka air. Cara demikian juga 
bisa berfungsi untuk menjaga agar blok 
tanaman sawit tidak terendam air.

Terakhir, beberapa meter di sisi depan 
stop blok sebaiknya di gali lebih dalam 
dari permukaan parit. Kegunaannya 
adalah sebagai penangkap pasir atau 
lumpur yang terbawa oleh aliran. 
Dengan adanya teknik ini penumpukan 
lumpur pada badan stop blok yang 
bisa menyumbat pipa sodetan dapat 
diminimalisir.

Dengan cara demikian maka, 
diharapkan tinggi muka air tanah di 
lahan perkebunan kelapa sawit bisa 
terjaga. Kondisi ini mendorong tingkat 
kelembapan lahan terjaga hasilnya 
produktivitas tetap tinggi. Mau tunggu 
apalagi mari dicoba? 
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