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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Hutan mempunyai peranan penting dan strategis sebagai aset dan modal suatu 

bangsa terutama bila dilihat dari tiga aspek ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, dan 

lingkungan. Dipandang dari aspek ekonomi, hutan merupakan sumber devisa yang 

sangat penting, baik flora maupun faunanya, sedangkan dari aspek sosial-

kemasyarakatan, hutan merupakan sumber penghidupan yang telah membentuk 

tradisi dan budaya. Selanjutnya dari aspek lingkungan, tanah adalah salah satu 

pendukung pertumbuhan tegakan hutan yang memiliki peranan penting dalam 

menyediakan unsur hara yang diperlukan pohon untuk tumbuh dan berkembang. 

Menurut Tati bahwa “Sebaliknya adanya seresah dari tegakan hutan akan 

mempengaruhi karakteristik tanah”. (Tati, 2006) 

Aris dan Wuri menyatakan bahwa “Teknologi agrofoestry dalam pengelolaan 

lahan hutan rakyat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan secara 

berkelanjutan. Pengelolaan lahan berkelanjutan salah satunya dicirikan oleh sejauh 

mana aspek konservasi tanah diperhatikan. Upaya meningkatkan atau 

mempertahankan kesuburan tanah menjadi penting agar daya dukung lahan tidak 

semakin berkurang sehingga produktivitas tetap lestari. Pengelolaan tanah yang 

berkelanjutan adalah upaya pemanfaatan tanah melalui pengendalian masukan dalam 

suatu proses untuk memperoleh produktivitas tinggi secara berkelanjutan, 

meningkatkan kualitas tanah, serta memperbaiki karakteristik lingkungan”(Aris dan 

Wuri, 2013). Dalam konteks pembangunan hutan tanaman skala luas, komunitas 
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tumbuhan bawah pada hutan tanaman selalu identik dengan gulma yang sejak dahulu 

dipandang sebagai tanaman pengganggu dan merugikan. Namun demikian apabila 

dilihat dari perspektif yang lain, keberadaan komunitas tumbuhan bawah pada hutan 

tanaman merupakan komponen keanekaragaman hayati yang sangat penting untuk 

dilestarikan, karena mempunyai beberapa nilai yaitu: nilai eksistensi, etika, estetika 

dan manfaat psikologis, nilai jasa lingkungan, nilai warisan, nilai pilihan, nilai 

konsumtif dan nilai produktif (Adi dan Fatahul, 2013) 

Menurut Aryani “Seresah adalah bahan-bahan yang telah mati, terletak di atas 

permukaan tanah dan mengalami dekomposisi. Komponen-komponen yang termasuk 

serasah adalah daun, ranting, cabang kecil, kulit batang, bunga, dan buah. Produksi 

serasah pada tegakan Pinus (Pinus merkusii) dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik 

dari tegakan. Yang mempengaruhi tingkat produksi seresah dari pinus karena 

memiliki daun berbentuk jarum yang ringan sehingga mudah jatuh terkena angin” 

(Aryani, 2016) 

1.2 Perumusan Masalah 

Priyo dan Nurainun mengatakan bawha “Agroforestry adalah pemanfaatan 

lahan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan 

dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi 

lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta.  

Dengan peran serta masyarakat desa sekitar hutan diharapkan dapat berperan aktif 

dalam usaha penyelamatan dan kelestarian lahan di hutan”(Priyo dan Nurainun, 2010) 
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Keberadaan pohon dalam pola tanam agroforestry selain berpengaruh 

terhadap produktivitas tanaman bawah, memberikan kontribusi penting dalam 

konservasi tanah yaitu jatuhan serasah dapat meningkatkan bahan organik dan 

menjaga ekosistem secara keseluruhan. Pohon  dengan  akar  dalam  dapat 

meningkatkan input hara dalam tanah dan memperbaiki lingkungan. Kelompok umur 

suatu tegakan juga mempunyai peranan penting pada tumbuhan disekitarnya. Selain 

itu kelompok umur juga dapat digunakan untuk mengetahui kelestarian dan 

produktivitas dari tegakan tersebut serta lahan dibawahnya. Kelompok umur tegakan 

yaitu diketahui dari umur tegakan tersebut. Pinus memiliki KU I dengan umur 1 – 5 

tahun, KU II 5 – 10 tahun, KU III umur 15 – 20 tahun, KU IV umur 25 – 30 tahun, 

KU V 30 – 35 tahun dan seterusnya. Mengetahui pemanfaatan lahan di bawah 

tegakan berdasarkan kelas umur serta mengidentifikasi tingkat kelesarian dan 

produktivitas lahan pada model agroforestry dengan berbagai kelompok umur.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai beikut: 

1) Mengetahui pemanfaatan lahan di bawah tegakan berdasarkan kelas umur 

2) Mengidentifikasi tingkat kelesarian dan produktivitas lahan pada model 

agroforestry dengan berbagai kelompok umur 

Untuk mengidentifikasi tingkat kelestarian dan produksi lahan maka di 

buat tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1: Identifikasi Tujuan Penelitian  

Tujuan Keterangan 

Mengetahui pemanfaatan lahan di 

bawah tegakan berdasarkan kelas 

umur 

Mengetahui pemanfaatan lahan di bawah 

tegakan pinus pada kelompok umur dengan 

tumbuhan bawah yang diantaranya berupa 

sawi, kubis, buncis, wortel dan lain - lain. 

Mengidentifikasi tingkat kelesarian 

lahan dan produktivitas pada model 

agroforestry dengan berbagai 

kelompok umur 

Mengidentifikasi tingkat kelestarian tanah 

dengan mengetahui jumlah vegetasi, 

volume, luas tajuk dan kombinasi yang 

cocok antara tumbuhan bawah (pertanian) 

dengan vegetasi pinus (kehutanan). 

Mengidentifikasi tingkat produksi dengan 

mengetahui jenis tumbuhan bawah yang di 

tanam  

Mengetahui luas lahan, kondisi lingkungan 

dan kandungan tanah yang di gunakan setiap 

petani yang berpengaruh dengan hasil panen 

yang di dapat 

 

 

  




