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PENDAHULUAN
Fosfat alam merupakan sumber P yang dapat digunakan
sebagai bahan baku industri seperti pupuk P yang mudah
larut/water-soluble P/WSP (antara lain TSP, SP-18, SSP, DAP,
MOP), bahan kimia, produk makanan dan suplemen hewan, dan
detergen. Industri pupuk menggunakan sekitar 90% fosfat alam
yang diproduksi di dunia. Konversi fosfat alam menjadi pupuk P
yang mudah larut memerlukan biaya tinggi, pemborosan energi
dan memerlukan jumlah bahan kimia seperti asam sulfat dan
asam fosfat yang besar. Oleh karena itu diperlukan peningkatan
efisiensi

penggunaan

pupuk

P.

Salah

satunya

adalah

menggunakan fosfat alam sebagai pupuk secara langsung (direct
application phosphate rock/DAPR).
Pupuk P-alam merupakan pupuk yang mengandung P dan
Ca cukup tinggi, tidak cepat larut dalam air, sehingga bersifat
lambat tersedia (slow release) dalam penyediaan hara P, namun
mempunyai pengaruh residu lama. Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat
Bogor menunjukkan bahwa P-alam mempunyai efektivitas yang
sama baiknya dengan sumber P yang mudah larut seperti SP-36,
sehingga penggunaan P-alam sebagai sumber pupuk P bisa
meningkatkan efisiensi pupuk di lahan kering masam (Kurnia et
al., 2003).
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Namun demikian tidak semua fosfat alam dapat digunakan
untuk direct application tergantung dari reaktivitasnya karena
selain harus dapat melarut juga harus dapat tersedia bagi
tanaman. Fosfat alam yang mempunyai reaktivitas atau kelarutan
yang relatif tinggi dapat digunakan secara langsung sebagai
pupuk pada lahan kering masam. Penggunaan fosfat alam secara
langsung sebagai pupuk diharapkan mempunyai efektivitas yang
sama dengan pupuk P yang mudah larut. Efektivitas fosfat alam
ditentukan oleh beberapa faktor antara lain reaktivitas, ukuran
butiran, pH tanah, dan respon/tanggap tanaman.
Fosfat alam yang mempunyai reaktivitas dan nilai RAE
rendah terdapat kemungkinan untuk memperbaikinya dengan
teknologi pupuk yang pada umumnya memang mengarah untuk
menciptakan pupuk yang lebih efisien baik sehubungan dengan
keperluan tanaman dan tanah maupun nilai ekonominya.
PEMANFAATAN FOSFAT ALAM
Penggunaan fosfat alam untuk industri dan pertanian
Fosfat alam merupakan sumber P yang dapat digunakan
sebagai bahan baku industri seperti pupuk P yang mudah
larut/water-soluble P/WSP (antara lain TSP, SP-18, SSP, DAP,
MOP), bahan kimia, produk makanan dan suplemen hewan, dan
detergen. Industri pupuk menggunakan sekitar 90% fosfat alam
yang diproduksi di dunia. Konversi fosfat alam menjadi pupuk P
yang mudah larut memerlukan biaya tinggi, pemborosan energi
dan memerlukan jumlah bahan kimia seperti asam sulfat dan
asam fosfat yang besar. Oleh karena itu diperlukan peningkatan
efisiensi

penggunaan

pupuk

P.

Salah

satunya

adalah
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menggunakan fosfat alam sebagai pupuk secara langsung (direct
application phosphate rock/DAPR).
Namun demikian tidak semua fosfat alam dapat digunakan
untuk direct application tergantung dari reaktivitasnya karena
selain harus dapat melarut juga harus dapat tersedia bagi
tanaman. Fosfat alam yang mempunyai reaktivitas atau kelarutan
yang relatif tinggi dapat digunakan secara langsung sebagai
pupuk pada lahan kering masam. Fosfat alam juga dapat
digunakan di lahan sawah masam bukaan baru atau lahan sulfat
masam dengan syarat kadar Fe dalam fosfat alam rendah.
Penggunaan fosfat alam secara langsung sebagai pupuk
diharapkan mempunyai efektivitas yang sama dengan pupuk P
yang mudah larut. Efektivitas fosfat alam ditentukan oleh
beberapa faktor antara lain reaktivitas, ukuran butiran, pH tanah,
dan respon/tanggap tanaman.
Fosfat alam yang mempunyai reaktivitas dan nilai RAE
rendah terdapat kemungkinan untuk memperbaikinya dengan
teknologi pupuk yang pada umumnya memang mengarah untuk
menciptakan pupuk yang lebih efisien baik sehubungan dengan
keperluan tanaman dan tanah maupun nilai ekonominya.
Teknologi pupuk untuk mengefisienkan pupuk P dapat
dilakukan dengan cara biologi antara lain dengan membuat fosfokompos (mencampurkan fosfat alam dengan kompos), inokulasi
dengan versicular-arbuscular mycorrizha, menggunakan mikroorganisme pelarut P, dan menggunakan species tanaman yang
toleran terhadap defisiensi P. Secara kimiawi dapat dilakukan
dengan pengasaman sebagian dan dikenal dengan pupuk PARP
(partially acidulated phosphate rock). Teknologi ini merupakan
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cara yang paling efektif untuk mengefisienkan penggunaan
superfosfat dan fosfat alam. Namun hal ini bukan merupakan
teknologi baru sama sekali, karena cara pembuatannya seperti
pupuk superfosfat hanya penggunaan asam yang ditambahkan
tidak sebanyak dalam pembuatan superfosfat. Sampai saat ini
yang banyak digunakan antara 25-50% asam dan ketersediaan P
lebih tinggi dari fosfat alam tetapi lebih rendah dari superfosfat.
Sedangkan kandungan P dalam PARP antara 26-36% P2O5.
Namun demikian kualitas pupuk PARP belum ditetapkan secara
pasti. Dari proses pembuatan PARP selain menggunakan asam
yang lebih rendah, kapasitas pabrik dapat ditingkatkan dan dapat
digunakan bahan batuan fosfat alam yang tidak dapat dipakai
untuk bahan pembuatan superfosfat. Pupuk tersebut dapat
digunakan pada tanah masam (Ultisols dan Oxisols) dan sebagian
Inceptisols serta pada tanah netral dengan tingkat defisiensi P
yang rendah.
Peluang Penggunaan Fosfat Alam sebagai Pupuk
Potensi pengembangan pertanian pada lahan kering yang
bersifat masam masih sangat besar, terutama di luar Jawa seperti
di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Kekahatan P merupakan
salah satu kendala utama bagi kesuburan tanah masam. Tanah ini
memerlukan P dengan takaran tinggi untuk memperbaiki kesuburan
tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman. Untuk mengatasi
kendala kekahatan P umumnya menggunakan pupuk P yang
mudah larut seperti TSP, SP-36, SSP, DAP. Pupuk tersebut mudah
larut dalam air sehingga sebagian besar P akan segera difiksasi
oleh Al dan Fe yang terdapat di dalam tanah dan P menjadi tidak
tersedia bagi tanaman. Selain itu penggunaan pupuk tersebut
sangat mahal dan dengan terbatasnya subsidi pupuk maka
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penggunaan di tingkat petani sangat terbatas. Oleh karena itu perlu
alternatif sumber pupuk P yang lain seperti fosfat alam yang
harganya lebih murah dibandingkan dengan pupuk P yang mudah
larut, dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan memperbaiki
kesuburan tanah. Fosfat alam merupakan sumber P yang lambat
tersedia maka terjadinya fiksasi kecil sehingga pengaruh residunya
cukup lama.
Fosfat alam dengan kandungan Ca setara CaO yang cukup
tinggi (>40%) umumnya mempunyai reaktivitas tinggi sehingga
sesuai digunakan pada tanah-tanah masam. Sebaliknya, fosfat
alam dengan kandungan sesquioksida tinggi (Al2O3 dan Fe2O3)
tinggi kurang sesuai digunakan pada tanah-tanah masam.
Fosfat alam dari deposit batuan sedimen sebagian besar
telah mempunyai reaktivitas yang cukup memadai untuk tanaman
pangan dan perkebunan. Sedangkan fosfat alam dari batuan beku
mempunyai reaktivitas yang rendah sehingga perlu diasamkan
dulu untuk digunakan sebagai pupuk.
Hasil penelitian penggunaan P-alam bermutu tinggi secara
langsung pada tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet dan
kakao) di lahan masam dan rawa menunjukkan prospek yang
baik. Efektivitas pupuk P-alam sebanding atau bahkan lebih
unggul dari pada pupuk TSP yang mudah larut.
Penelitian berbagai sumber dan ukuran butiran fosfat alam
menunjukkan bahwa P-alam dengan kadar dan reaktivitas tinggi
dengan butiran kasar (unground) efektif dan efisien meningkatkan
hasil padi gogo dan jagung seperti TSP. Pada tanah yang tingkat
pelapukan sangat lanjut, penambahan kapur meningkatkan efisiensi
penggunaan P-alam.
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Penelitian serupa telah dilaksanakan di Sumatera Barat,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Lampung dalam Proyek
SebarFos menunjukkan bahwa penggunaan P-alam reaktivitas tinggi
takaran 1 t ha-1 secara langsung pada musim pertama dapat
meningkatkan produksi jagung 20-80% dan pendapatan petani (5080%) hingga 4 musim tanam (Santoso et al., 1990).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fosfat alam Ciamis
yang digunakan untuk tanaman pangan di lahan kering masam
mempunyai persentase tanggap tanaman yang relatif sama
dengan fosfat alam dengan reaktivitas tinggi (impor dari Afrika
Utara) dan pupuk P mudah larut selama 5 musim tanam (jagungpadi gogo-kacang tungak-jagung-padi gogo) dengan takaran yang
sama (300 kg P2O5 ha-1) yang diberikan sekaligus pada musim
tanam pertama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fosfat
alam mempunyai efek residu untuk tanaman yang ditanam
berikutnya

(Tabel

15).

Penggunaan

fosfat

alam

Ciamis

meningkatkan pendapatan petani sebesar 20% dibandingkan
dengan penggunaan pupuk P mudah larut. Hal ini menunjukkan
bahwa fosfat alam Ciamis (lokal/dalam negeri) dapat digunakan
dan

menguntungkan

untuk

tanaman

pangan,

serta

dapat

digunakan untuk memperbaiki tanah kesuburan tanah.
Hasil

penelitian

jangka

panjang

aplikasi

teknologi

pengkayaan P tanah dengan fosfat alam 1.000 kg ha-1 selama
lima musim pada tanah Oxisol dan Ultisol meningkatkan hasil
jagung antara 30-90% (Gambar 3 dan 4), disisi lain pendapatan
meningkat 90% hingga 170% (Gambar 3) serta nilai R/C rasio
lebih tinggi (Tabel 16).
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Tabel 15. Relative agronomic effectiveness (RAE) fosfat alam
untuk tanaman pangan pada tanah masam di Pelaihari,
Kalimantan Selatan
Sumber

Jagung

Padi gogo

Kacang

Jagung

Padi

fosfat alam

MT-1

MT-2

tunggak

MT-4

gogo

MT-3

Rata-rata

MT-5
%

OCP Maroko
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104

150

121

128

110

Gafsa Tunisia

114

105

162

113

108

119

Djebel-Onk Aljazaer

25

98

162

130

133

109

ICS Senegal

69

99

112

118

95

98

OTP Togo

41

89

50

130

120

86

106

114

212

90

122

126

Ciamis (Indonesia)
MT = musim tanam

Tabel 16. Analisis usaha tani jagung per ha pada pengaruh fosfat
alam di Kalimantan Selatan selama lima musim tanam
(MH. 2001/2002 – MH 2003/2004)
Perlakuan

Penerimaan

Ten.Kerja

A
B
C
A
B
C

1,834.82
2,267.50
2,560.59
1,709.97
2,204.87
2,424.25

764.47
867.66
920.90
722.64
833.28
870.65

Saprodi

Pendapatan

R/C
rasio

245.03
577.01
661.55
289.80
557.92
584.17

1.15
1.34
1.35
1.20
1.34
1.32

($)/ha

Note:

825.32
822.83
978.14
697.53
813.67
969.42

R/C rasio = penerimaan: total biaya; 1 $ = Rp.8.500, -. Perlakuan A=cara
petani; B=P-alam 1 t ha-1 + pukan ayam 1 t ha-1; C=P-alam 1 t ha-1 + pukan
-1
ayam 2 t ha

Pada musim tanam kelima, produksi jagung sudah mulai
menurun, hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi P-alam untuk
musim berikutnya perlu dilakukan kembali. Hasil jagung pada
musim kemarau (MK) selalu lebih rendah sehingga pendapatan
menurun, hal ini berkaitan dengan rendahnya ketersediaan air
pada MK sehingga pertumbuhan jagung terhambat karena
kekeringan. Aplikasi bahan organik memberikan pengaruh positif
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terhadap kelarutan P-alam dalam tanah karena asam-asam
organik dapat melarutkan Ca-P, Al-P, Fe-P melalui cara mensuplai
proton dan mengkompleks kation sehingga P tersedia bagi
tanaman (Sutriadi et al., 2005).
Hasil (t/ha)
8,00
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A

4,00

B
C

2,00
0,00
1s t

2nd

3rd
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Mus im
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4th
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Gambar 3.

Hasil jagung akibat pemberian fosfat alam selama 5 musim
tanam di Oxisols (atas) dan Ultisols (bawah) Kalimantan
Selatan pada tiga tingkat perlakuan (A=SP-36/cara petani; B=
P-alam 1 t ha-1 + pukan ayam 1 t ha-1; C= P-alam 1 t ha-1 +
pukan ayam 2 t ha-1)

Takaran optimum pupuk P untuk tanaman jagung pada
Ultisol Lampung adalah 39 kg P ha-1 setara 90 kg P2O5 ha-1
(Purnomo et al., 2007), pada Inceptisols Bogor 40 kg P ha-1
(Kasno et al., 2007). Kadar P tersedia dan serapan P tanaman
Mucuna pada pemberian 400 kg TSP dan 1 t P-alam ha-1 (North
Carolina dan Marroko) tidak berbeda (Adiningsih dan Fairhurst,
1996). Takaran pupuk P-alam dan Superphos yang akan dicoba
adalah 40 kg P ha-1.
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Gambar 4. Pendapatan usaha tani jagung akibat pemberian fosfat alam
di Oksisols (atas) dan Ultisols (bawah) Kalimantan Selatan
selama 5 musim tanam pada tiga tingkat perlakuan (A= SP36/cara petani; B=fosfat alam 1 t ha-1 + pukan ayam 1 t ha-1;
C=fosfat alam 1 t ha-1 + pukan ayam 2 t ha-1)

Keuntungan

penggunaan

fosfat

alam

secara

langsung

sebagai pupuk (DAPR)
Makin terbatasnya sumber energi penggunaan fosfat alam
secara langsung sebagai pupuk mulai mendapat perhatian.
Beberapa keuntungan dari penggunaan fosfat alam secara langsung
sebagai berikut:
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1. Dapat menghemat energi dan memelihara lingkungan dengan
mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh industri.
2. Berdasarkan harga per unit hara P, fosfat alam lebih murah
daripada pupuk buatan pabrik.
3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa fosfat alam mempunyai
efektivitas yang sama bahkan lebih tinggi dibandingkan
dengan pupuk P yang mudah larut seperti TSP dan SP-36.
4. Penggunaan langsung dapat memanfaatkan fosfat alam yang
tidak memenuhi syarat untuk industri pupuk yang mudah larut
dan industri asam fosfat.
5. Biaya produksi tiap unit P2O5 pupuk fosfat alam sekitar 2540% dari biaya pupuk buatan pabrik.
6. Selain

mengandung

hara

P,

fosfat

alam

mempunyai

kandungan unsur lain seperti Ca, Mg, S, Cu, Zn, Mo dan B
yang relatif tinggi dibanding pupuk buatan. Dengan demikian
pupuk P-alam dapat mempunyai manfaat sebagai bahan
untuk memperbaiki kesuburan tanah.
7. Fosfat alam juga mengandung kalsium dan magnesium
karbonat (CaCO3 dan MgCO3) sehingga dapat menurunkan
kemasaman tanah dan keracunan Al pada tanah-tanah
masam (liming effect).
8. Meningkatkan efisiensi pupuk P (10-20%) dan mempunyai
efek residu untuk tanaman berikutnya serta meningkatkan
pendapatan petani sekitar 20%.
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Kendala penggunaan fosfat alam secara langsung
Penggunaan fosfat alam secara langsung sebagai pupuk
masih

sangat

terbatas.

Terdapat

beberapa

faktor

yang

menghambat penggunaan fosfat alam secara langsung, antara
lain sebagai berikut:
1. Variasi kadar P2O5 dalam fosfat alam sangat besar baik dalam
total maupun ketersediaannya bagi tanaman, walaupun
berasal dari deposit yang sama sehingga tanggap tanaman
terhadapnya juga berbeda. Selain itu kadar P2O5 dan unsur
lain

yang

spesifikasi

sangat

bervariasi

sehingga

berakibat

dapat

menyulitkan

menyulitkan

dalam

pengadaan,

perdagangan dan penggunaan.
2. Umumnya fosfat alam yang berasal dari batuan beku dan
metamorfosa mempunyai kelarutan jauh lebih rendah dari
fosfat alam yang berasal dari sedimen.
3. Ukuran butir fosfat alam yang halus berupa tepung dapat
menyulitkan dalam penggunaan di lapangan. Saat ini
diproduksi

fosfat

alam

granular

untuk

memudahkan

penggunaan tetapi dapat menurunkan ketersediaan hara.
4. Mengandung unsur seperti logam berat dan radioisotop yang
dapat membahayakan pada konsentrasi tertentu dan berakibat
mencemari lingkungan setelah fosfat alam yang digunakan
langsung sebagai pupuk larut dalam tanah.
5. Deposit fosfat alam yang terdapat di Indonesia masih terbatas
dibanding deposit fosfat alam di luar negeri.
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6. Fosfat alam adalah bahan baku untuk pupuk P yang
ditambang dan merupakan sumber yang tidak tergantikan
sehingga cadangan yang tersedia di dunia hanya akan
bertahan untuk 100-120 tahun jika penambangan fosfat alam
tidak dikelola dengan tepat.
Prospek penggunaan fosfat alam secara langsung sebagai
pupuk
1. Peluang untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian
dalam rangka ketahanan pangan nasional masih cukup besar,
yaitu dengan meningkatkan produktivitas lahan di luar Pulau
Jawa yang pada umumnya kahat P sehingga diperlukan
masukan P dengan takaran tinggi. Mengingat keterbatasan
pengadaan pupuk dalam negeri, maka penggunaan fosfat
alam secara langsung sebagai pupuk di lahan masam
terutama di luar Pulau Jawa merupakan salah satu alternatif.
2. Pengaruh residu fosfat alam pada tanah masam lebih tinggi
dibanding dengan P yang mudah larut sehingga penggunaan
fosfat alam secara langsung sebagai pupuk sumber P dapat
dipandang sebagai investasi modal.
3. Penggunaan fosfat alam pada tanah masam dalam jangka
panjang cenderung meningkatkan pH tanah. Hal ini lebih
menguntungkan karena dapat meningkatkan ketersediaan
hara-hara lain yang diperlukan tanaman.
4. Prospek penggunaan fosfat alam di lahan masam cukup baik.
Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan produktivitas
lahan marginal dan pemberdayaan petani, maka perlu upayaupaya pengadaan fosfat alam melalui pemanfaatan sumber
fosfat alam baik domestik maupun impor.
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