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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Agroforestri 

 Hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi 

kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible baik yang dirasakan secara 

langsung, maupun intangible baik yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat 

langsung seperti penyediaan kayu pertukangan, pulp dan paper, satwa dan hasil 

tambang. Manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, dan jasa lingkungan. 

Penanaman hutan rakyat dengan mengkombinasikan tanaman perkayuan dengan 

dengan tanaman MPTS (Multi Purpose Trees Species) berupa pangan/palawija 

yang biasa dikenal dengan istilah agroforestri. Dikatakan oleh Muttaqin bahwa 

“Pola pemanfaatan seperti ini banyak manfaatnya, antara lain: meningkatkan 

pendapatan persatuan luas, hama dan penyakit lebih dapat dikendalikan, biaya 

perawatan tanaman dapat dihemat, waktu petani di lahan lebih lama dan manfaat 

terhadap lingkungan” (Muttaqin, 2014). Menurut  Darmawan bahwa “Agroforestri 

merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat dikembangkan dalam menjawab 

tantangan nasional dalam hal pemenuhan pangan, papan serta secara tidak 

langsung dapat memenuhi kebutuhan sandang penduduk. Penanaman pohon dan 

tanaman pertanian dalam sistem agroforestri dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu, agroforestri 

memerlukan komponen-komponen penyusun yang memiliki produktivitas yang 

tinggi, mampu beradaptasi dan saling berinteraksi menguntungkan antara 
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komponen sehingga akan tercipta keberlanjutan yang mampu menjadi solusi 

masalah papan dan pangan serta sandang nasional” (Darmawan, 2016) 

 Menurut Suhartati bahwa “pengaturan jarak tanam sangat penting bagi 

pertumbuhan awal tanaman dan kualitas kayu yang dihasilkan. Jarak tanam yang 

rapat mengakibatkan terjadi kompetisi lebih cepat dengan tumbuhan lainnya 

dalam mendapatkan unsur-unsur hara tanah dan cahaya. Ukuran jarak tanam dapat 

mempengaruhi diameter batang, ukuran mata kayu, jumlah tanaman, dan 

kelurusan batang.  Jarak tanam yang lebih besar dapat menyebabkan intensitas 

cahaya lebih besar di antara tanaman. Pencahayaan yang baik dapat 

mempengaruhi laju proses fotosintesis dan menghambat berkembangnya serangan 

hama dan penyakit, sedangkan jarak tanam yang lebih rapat dapat menghasilkan 

jumlah tanaman yang lebih banyak dalam satuan luas (Suhartati, 2011) 

2.2 Sistem Agroforestri 

 Menurut Hiola bahwa “Sistem agroforestri dicirikan oleh keberadaan 

komponen pohon dan tanaman semusim dalam ruang dan waktu yang sama. 

Kondisi ini mengakibatkan pengrurangan bidang olah bagi budidaya tanaman 

semusim, karena perkembangan tajuk. Karena itu, dinamika ruang sistem 

agroforestri sangat ditentukan oleh karakteristik komponen penyusun dan sistem 

budidaya pohon (aspek silvikultur). Selain itu kondisi fisik lahan dan pola 

agroforestri yang dikembangkan juga menjadi faktor penentu” (Hiola, 2011) 

 Sesuai dengan pendapat Suryanto, Tohari dan Sambas bahwa 

“Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang mensinergiskan antara 
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kelebihan pertanian dan kehutanan. Ruang temu (interface) antara pohon tanaman 

pertanian merupakan kunci dalam pengelolaan agroforestri. Kunci untuk 

memahami potensi biologi dan pengendalian sistem agroforestri dan respon 

komponen tanaman terhadap lingkungan dalam sistem agroforestri yaitu tree/crop 

interface. Di dalam ruang temu ini sebenarnya kepentingan petani untuk 

menghadirkan komponen penyususn dari pohon dan tanaman semusim, sehingga 

kehadiran dua komponen tersebut harus memperhatikan interaksinya. Dinamika 

komponen penyusun yang diikuti oleh dinamika ruang berpengaruh terhadap 

dinamika sumberdaya dalam sistem agroforestri. Dinamika sumberdaya ini akan 

lebih terlihat dalam sistem berbagi sumberdaya (resources sharing) khususnya 

antar pohon, pohon dengan tanaman semusim dan antar tanaman semusim. 

Sumberdaya di atas tanah (cahaya matahari) bervariasi dari waktu ke waktu, 

sehingga hal ini memberikan penangkapan cahaya oleh tanaman semusim juga 

dinamis. Perkembangan sistem dibawah tanah khususnya sistem perakaran juga 

akan memberika konstribusi pada dinamika sistem agroforestri. Kepadatan pohon 

yang memberikan konsekuensi pada kepadatan penutupan bidang olah oleh tajuk 

akan berbanding lurus dengan kepadatan perakaran, sehingga akan menjadi 

pembatas dalam maksimalisasi penyerapan sumberdaya di atas tanah dan di 

bawah saling berhubungan erat. Salah satu pendekatan untuk mengetahui 

dinamika sumberdaya di atas tanah maupun di bawah tanah adalah respon 

tanaman tanaman semusim dalam menangkap dan memanfaatkan sumberdaya 

yang diekspresikan dalam pertumbuhan tanaman semusim. Dinamika didasarkan 

pada sistem zonasi dalam sistem agroforestri untuk mengetahui kecenderungan 
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sumberdaya” (Suryanto, Tohari dan Sambas, 2005). Lebih lanjut dijelaskan oleh 

Mahendra bahwa “sistem agroforestri memiliki pola-pola tertentu dalam 

mengombinasikan komponen tanaman penyusun dalam satu ruang dan waktu. 

Pola ini dibentuk agar tidak terjadi interaksi negatif antar komponen penyusun. 

Interaksi negatif yang terjadi bisa berupa kompetisi yang tidak sehat dalam 

memperebutkan unsur hara, cahayamatahari, air serta ruang tumbuh. Akibat dari 

kompetisi tersebut yaitu tanaman bisa tertekan bahkan mati karena pengaruh 

tanaman lainnya. Tajuk pohon yang terlalu lebat menyebabkan cahaya matahari 

tidak sampai ke strata di bawahnya yang menjadi tempat tumbuh tanaman 

pertanian. Akar pohon yang memanjang dan menempati horison tanah dengan 

kedalaman kurang dari 50 cm bisa mengganggu perakaran tanaman pertanian 

sehingga terjadi perebutan nutrisi yang pada akhirnya merugikan tanaman 

pertanian. Karakteristik pola tanam agroforestri sangat tergantung pada pemilik 

lahan serta karakteristik lahannya. Tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu prioritas 

produksi sehingga membuat pola tanam berbeda antara lahan satu dengan yang 

lainnya (Mahendra, 2009). 

2.3 Ruang Lingkup  Agroforestri 

 Menurut Hairiah bahwa “pada dasarnya agroforestri merupakan 

penggabungan dari tiga komponen yaitu: 1) Agirisilvikultur yang merupakan pola 

penggunaan lahan terdiri atas pengkombinasian tanaman pertanian (pangan) 

dengan tanaman kehutanan dalam ruang dan waktu yang sama, 2) Silvopastura 

yaitu sistem pengelolaan lahan yang menghasilkan kayu sekaligus berfungsi 
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sebagai padang penggembalaan dan, 3) Agrosilvopastura, yaitu sistem 

pengelolaan lahan yang memiliki tiga fungsi produksi sekaligus antara lain 

sebagai penghasil kayu, penyedia tanaman pangan dan juga padang 

penggembalaan untuk memelihara ternak” (Hairiah, 2003). Dimyati menyatakan 

bahwa disamping ketiga kombinasi tersebut terdapat sistem lainnya yang lebih 

spesifik dapat dikategorikan sebagai agroforestri yaitu 1) Sylvofishery yaitu 

sistem pengelolaan lahan yang didesain untuk menghasilkan kayu sekaligus 

berfungsi sebagai tambak ikan, 2) Apiculture yaitu sistem pengelolaan lahan yang 

memfungsikan pohon-pohon yang ditanam sebagai sumber pakan lebah madu dan 

3) Multipurpose forest tree production system (sistem pengelolaan lahan yang 

mengambil berbagai macam manfaat dari pohon baik dari kayunya, buahnya 

maupun daunnya)”  (Hairiah, 2003). 

 Menurut Gautama bahwa “faktor yang mempunyai hubungan nyata 

dengan tingkat pendapatan adalah luas lahan garapan dan sistem agroforestri yang 

diterapkan. Pendapatan rata rata dilokasi penelitian terhadap sistem agroforestri 

yang diterapkan yaitu agrosilvopastural dan agrosilvikultur, maka sistem 

agrosilvopastural mempunyai pendapatan rata-rata lebih tinggi dibandingkan 

dengan sistem agrosivikultur” (Gautama, 2006). Lebih lanjut dijelaskan oleh 

Dimyati bahwa “pola penanaman agroforestri pada umumnya tidak homogen, 

tidak seumur, dan terdiri atas berbagai macam tanaman yang mempunyai dua 

strata atau lebih. Pola ini memiliki peranan penting  dalam kehidupan masyarakat 

desa karena dapat dijadikan sumber pendapatan tambahan serta dapat menjamin 

terjadinya kontinuitas produksi sepanjang masa luas lahan yang ada. Pola tanam 
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agroforestri yang dapat dianggap sukses apabila usaha tersebut dapat 

meningkatkan produktifitas berkelanjutan serta dapat diadopsi petani secara 

mudah sehingga dapat dikembangkan dalam skala luas. Oleh karena itu, tanaman 

penyusun agroforestri sangat dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi dan budaya 

setempat (Dimyati, 2013) 

2.4 Tujuan Agroforestri 

Menurut Wirawan bahwa “tujuan utama dari agroforestri yakni (i) 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya lahan dan 

hutan (ii) meningkatkan kualitas sumberdaya alam terutama tanah dan air (iii) 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan oeran sertanya dalam 

melindungi sumberdaya alam. Uraian ini menggambarkan bahwa agroforestri 

dapat menjembatani minimal tiga kepentingan yaitu: mitigasi perubahan 

lingkungan, penggunaan sumberdaya yang efisien dan pengikatan nilai manfaat 

sosial ekonomi sumberdaya bagi masyarakat. Penelitian selama lebih dari dua 

puluh tahun telah membuktikan bahwa agroforestri dapat meningkatkan 

produktivitas biologi karena lebih menguntungkan dan lebih berkelanjutan 

dibandingkan dengan kehutanan dan pertanian monokultur” (Wirawan, 2008) 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Agroforestri 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan adalah. 

1. Jumlah tenaga kerja 
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Menurut Nababan bahwa “Jumlah tenaga kerja yang digunakan petani 

untuk mengerjakan lahannya sangat berpengaruh terhadap hasil panennya.  

Petani berusaha menggunakan pekerja seefisien mungkin tuntuk pengolahan 

lahannya tergantung dari luas lahan dan posisi lahannya.  Kebanyakan petani 

yang menggunakan pekerja dikarenakan lahannya tidak dapat dijangkau oleh 

mobil atau alat transportasi lainnya” (Nababan, 2009) 

Menurut Nurmalabahwa “tenaga kerja merupakan faktof produksi 

pertanian yang bersifat unik, baik dalam jumlah yang digunakan, kualitas 

maupun penawaran dan permintaan, demikian pula upah per harinya antar satu 

daerah dengan daerah lainnya bervariasi. Tenaga kerja manusia merupakan 

tenaga kerja yang pertama sebelum tenaga ternak digunakan untuk membantu 

petani mengolah lahan atau mengangkut hasil pertanian. Selama pekerjaan-

pekerjaan dalam pertanian dapat dikerjakan oleh tenaga manusia, petani tidak 

akan menggunakan tenaga ternak atau tenaga mesin” (Nurmala, 2012) 

2. Luas lahan 

Menurut Sitepu bahwa “luas lahan yang dimiliki masyarakat dapat 

mempengaruhi pendapatan. Semaki luas lahan yang dimiliki petani maka 

semakin banyak pula jenis agroforestri yang dapat dikelolah dan ditanam 

dilahan tersebut. Dengan demikian semakin besar pula pendapatan yang 

diterima petani. Jenis agroforesti yang akan ditanam petani berdasarkan atau 

sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat” (Sitepu, 2014).  Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Soekartawi bahwa “luas lahan yang sempit upaya pengawasan 
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faktor produksi akan semakin baik, namun luas lahan yang terlalu sempit 

cenderung menghasilkan usaha yang tidak efisien pula produktivitas tanaman 

pada lahan yang terlalu sempit akan berkurang bila dibandingkan dengan 

produktivitas tanaman pada lahan yang luas” (Soekartawi, 2003) 

3. Tingkat pendidikan atau lama waktu pendidikan 

Menurut Zega bahwa “tingkat pendidikan dinilai dapat mempengaruhi 

besar pendapatan responden, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dapat 

mempengaruhi kemampuan berfikir seseorang akan tetapi tingkat pendidikan 

tidak selalu sebagai faktor utama yang mempengaruhi pendapatan responden. 

Tingkat pendidikan yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap 

keterampilan dan kemampuan menyerap informasi dalam mengembangkan 

agroforestri. Sehingga kebanyakan masyarakat mengelola lahan mereka 

bedasarkan turun-temurun dan pengalaman” (Zega, 2013). Soekartawi 

menjelaskan bahwa “tingkat pendidikan dapat mengubah pola pikir, daya 

penalaran yang baik, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan lebih baik 

secara berfikirnya, sehingga memungkinkan mereka bertindak lebih rasional 

dalam mengelolala usaha taninya” (Soekartawi, 1988) 

4. Umur 

Menurut  Zega  bahwa “umur merupakan salah satu yang diasumsikan 

mempunyai pengaruh terhadap pendapatan responden. Didapatinya tingkatan 

umur maka terdapat juga tingkatan produktifitas kerja dan ada beberapa bagian 

tenaga kerja yang dipergunakan dalam usahatani dapat berupa tenaga kerja pria 
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dewasa, tenaga kerja wanita dewasa dan tenaga kerja anak-anak” (Zega, 2013). 

Dijelaskan oleh Miller dan Mainers bahwa “umur marupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pendapatan petani. Pendapatan meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur dan masa kerja seseorang lewat dari batas itu, 

pertambahan umur akan diiringi dengan penurunan pendapatan. Batas atau titik 

puncak diperkirakan ada pada usia 45-50 tahun. Pendapatan tahunan rill akan 

terus meningkat sampai batas umur tertentu yakni sekitar 45-55 tahun 

kemudian menurun” (Miller dan mainers, 1993) 

 Menurut Syaiful bahwa “dengan memadukan spesies tanaman berkayu 

(pohon dan belukar) dapat menyumbang pada kelangsungan sistem usaha tani 

dengan berbagai cara. Tanaman berkayu bukan hanya memiliki fungsi produktif 

yang penting (menghasilkan bahan pangan,pakan ternak, bahan bakar, serat, kayu 

bangunan, buah-buahan,obat-obatan dan pestisida), tetapi juga memiliki fungsi 

reproduktif, protektif dan sosial. Produk dari agroforestri dapat dimanfaatkan 

untuk konsumsi rumah tangga dan/atau untuk dijual dalam peningkatan 

pendapatan. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan rumah 

tangga petani agroforestri adalah tingkat pendidikan, umur, luas lahan , jumlah 

jenis tanaman, jumlah anggota keluarga dan biaya produksi” (Syaiful, 2013). 

Dijelaskan oleh Yuwariah bahwa   “penganekaragaman tanaman yang tinggi 

dalam agroforestri, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, 

petani kecil dan sekaligus melepaskannya dari ketergantungan terhadap produk-

produk luar. Kemandirian sistem untuk berfungsi akan lebih baik dalam arti tidak 

memerlukan banyak input dari luar (antara lain pupuk, 21pestisida), dengan 
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penganekaragaman yang lebih tinggi daripada sistem monokultur dan hal 

iniberdampak pada kemandirian petani” (Yuwariah, 2015) 

2.6 Hubungan Agroforestri dengan Produktivitas Lahan 

 Munurut Kusmana bahwa “Pengusahaan lahan dengan sistem agroforestri 

mengarahkan penggunaan dan produktivitas yang lebih tinggi yaitu 

memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal, lestari dan sosial-ekonomi. 

Walaupun sistem agroforestri memiliki manfaat yang besar dalam usaha 

perbaikan lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, 

namun tidak mudah diterapkan didalam masyarakat. Keterbatasan utama adalah 

penanaman pohon dalam usahatani menyebabkan persaingan tempat dengan 

tanaman pertanian” (Kusmana, 1988) 

 Dikatakan oleh Fuziyah dan Rahmawati bahwa “Peningkatan 

produktivitas lahan pada pola tanam agroforestri dapat ditingkatkan melalui input 

teknologi anatara lain: pengaturan jarak tanam, pemangkasan, pemberian jenis dan 

dosis pupuk yang sesuai, pemilihan jenis tanaman bawah yang paling toleran 

terhadapat naungan. Optimalisasi penggunaan lahan pada sistem agroforestri 

dicirikan dengan adanya kontribusi pola tanam yang diterapkan terhadap 

peningkatan produktivitas lahan, peningkatan pendapatan petani serta terjaganya 

fungsi ekologi, sosial dan ekonomi. Agroforestri merupakan solusi terhadap 

berkurangnya luas lahan kehutanan dan pertanian. Keberhasilan pengelolaan lahan 

dengan sistem agroforestri bukan saja berperan penting sebagai tumpuan ekonomi 
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masyarakat akan tetapi, berperan penting dalam perbaikan kualitas lingkungan” 

(Fauziyah dan Rahmawati, 2013) 

2.7 Pengaruh Agroforestri terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Sikap  

Petani 

 Menurut Sulistyono bahwa “keberadaan program agroforestri akan 

mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi petani peserta agroforestri. Dalam hal 

ini akan berkaitan dengan lahan yang dimiliki petani dan sumber pencaharian. 

Peserta yang memiliki lahan cukup sempit akan susah menerapkan sistem 

agroforestri. Bahkan pendapatan petani dari lahan agroforestri tidak mencukupi 

kebutuhannya jika lahannya sempit. Semakin lama lahan perorangan akan 

semakin sempit, ini disebabkan pertambahan populasi penduduk. Bagi petani 

yang tidak bisa mencukupi kebutuhnnya dari lahan agroforestrinya dibutuhkan 

sumber pecaharian lain yang dapat menutupi kekurangan dalam pemenuhan 

kebutuhan. Dengan perubahan mata pencaharian kehidupan sosial ekonomi akan 

berubah. Dengan mengetahui perubahan yang terjadi dan dapat memprediksinya 

akan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi pada 

penerapan sistem agroforestry suatu wilayah. Penelitian ini diperlukan pada setiap 

wilayah yang akan dilakukan program agroforestri” (Sulistyono, 2009) 

 Menurut Admosudirdji bahwa “kehidupan ekonomi didaerah Jawa 

dibedakan menjadi dua macam keadaan yakni ikatan desa dan ikatan feodal. 

Ikatan desa yaitu dunia kehidupan ekonomi yang sederhana dari penduduk tani 

yang menghasilkan barang-barang untuk pemuas langsung kehidupan sendiri-
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sendiri dimana kehidupan dan cara berproduksi mereka ditentukan oleh tradisi, 

seperti halnya kehidupan desa yang turun temurun,  sedangkan ikatan feodal 

adalah kehidupan ekonomi teratur yang terdiri dari hubungan kekuasaan dan 

ketaatan yang timbul dari kekuasaan raja serta pejabat-pejabat yang berada lebih 

tinggi dari pada lingkungan desa” (Admosudirdji, 1983).  

2.8 Keuntungan Agroforestri 

Menurut Widyanti “Agroforestri menyediakan pilihan pemanfaatan lahan 

yang berbeda dengan lahan pertanian umumnya atau lahan kehutanan. Hal ini 

dapat saling melengkapi antara komoditas pertanian dan kehutanan yang dapat 

disediakan oleh suatu hamparan lahan, sehingga sumberdaya dapat tereksploitasi 

lebih efektif. Saat ini pola agroforestri modern  yang efisien telah banyak 

dikembangkan di negara-negara maju, dengan menerapkan mekanisasi, sehingga 

agroforestri tetap produktif bagi petani, sekaligus dapat meningkatkan pemasukan 

dari hasil tanaman kehutanan. Agroforestri memungkinkan adanya diversivikasi 

kegiatan pertanian dan memperbaiki lingkungan. Agroforestri memberikan 

keuntungan yang menarik terhadap 3 (tiga) sektor yang berbeda, sektor pertanian, 

sektor kehutanan dan lingkungan” 

Bagi sektor pertanian (arable perspective) 

1) Menganekaragamkan aktivitas dengan menanam pohon-pohon bernilai 

yang diwariskan secara turun temurun, tanpa mengganggu produktivitas 

tanaman pertanian yang telah dibudidayakan 
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2) Melindungi tanaman pertanian dari angin, paparan cahaya matari yang 

berlebihan, hujan, membantu pertumbuhan mikroba pembantu 

pertumbuhan, tanaman hutan dapat dijadikan sebagai pers breaker bagi 

tananman pertanian 

3) Membantu memulihkan atau memasok unsur hara yang hilang melalui 

erosi dengan memasok seresah dari eksudut akar 

Bagi sektor kehutanan 

1) Percepatan pertumbuhan diameter pohon karena jarak tanam yang lebar 

(80% pada tanaman penelitian umur 6 tahun). Sehingga dapat mengurangi 

biaya pemeliharaan 

2) Ruang tumbuh yang optimal akan meningkatkan kualitas produksi kayu 

(lingkaran tahun melebar, alur kayu menjadi lebih bagus sehingga lebih 

menarik untuk bahan mebel) karena pohon tidak terlalu terdesak 

berkompetisi dengan tanaman lain dan tidak perlu memerlukan 

penjarangan 

3) Perawatan yang dilakukan terhadap tanaman pertanian akan berdampak 

positif terhadap tanaman kehutanan. Terutama pemupukan dan 

perlindungan terhadap kebakaran, hama penyakit dan gulam 

4) Tanaman pertanian pada sistem agroforestri akan meningkatkan 

pendapatan petani (tanaman pertanian merupakan komplemen bukan 
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kompetitor karena kebutuhan nutrisi berada pada zona ke dalaman yang 

berbeda) 

Bagi lingkungan 

1) Memperbaiki produktivitas sumberdaya alam total kayu yang didapatkan 

dan produktivitas tanaman pertanian dari lahan yang diusahakan dengan 

pola agroforestri lebih tinggi dibandingkan dengan kalau diusahakan 

secara terpisah dengan total luas lahan yang sama. Hal ini karena adanya 

efek komplimenter antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian 

pada lahan tersebut. Disamping itu, gulma yang biasanya muncul pada saat 

tanaman kehutanan masih muda tergantikan oleh tanaman pertanian atau 

pakan, sehingga gulma tidak akan tumbuh 

2) Penerapan sistem agroforestri membantu mengurangi ekspansi pembukaan 

lahan untuk budidaya tanaman pangan. Seperti diketahui banyak 

masyarakat yang membuka hutan untuk menanam padi huma dengan 

sistem ladang berpindah. Penerapan pola agroforestri secara intensif dapat 

membantu mengatasi masalah tersebut 

3) Terciptanya lanskap yang bagus antara ahan pertanian dan kehutanan 

dalam suatu hamparan yang sama membuat lahan menjadi atraktif untuk 

kawasan wisata. Kawasan agroforestri yang ditata semenarik mungkin 

memiliki potensiuntuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata, hal ini 

dapat mengangkat image petani dimata masyarakat 
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4) Membantu mengatasi efek gas rumah kaca, komposisi yang sesuai antara

tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan dapat secara efektif sebagai

sarana penyerapan karbon (carbon sequestration) karena tanaman

kehutanan akan menyerap karbon, sementara tanaman pertanian akan

memanfaatkan bahan organik yang dipasok oleh tanaman kehutanan

secara cepat

5) Melindungi tanah dan air terutama pada daerah-daerah yang rawan

(misalnya lahan dengan curah hujan tinggi dan kemiringan curam)

6) Meningkatkan keanekaragaman hayati terutama melalui kelimpahan tepi

lanskap (edge effects). Hal ini akan memberikan perbaikan sinergis

melalui pembentukan habitat yang penting. Perlindungan terpadu oleh

tanaman pertanian yang berasosiasi dengan tanaman kehutanan akan dapat

menurunkan populasi serangan hama dan penyakit tanaman. Hal ini

disamping akibat tanaman yang tidak monokultur juga karena menurunnya

kelembababan” (Widyanti, 2012)

Pengembangan agroforestri merupakan salah satu jawaban dalam 

memahami masalah degradasi lahan dan penurunan produktivitas. Menurut Cruz 

dan Vegera bahwa “Penerapan agroforestri dapat bermanfaat: aspek 

perlindungan yaitu menekan erosi, tanah longsor, run off dan kehilangan hara; 

aspek rehabilitasi yaitu status hara, bahan organik, pH tanah; dan periode jangka 

panjang yaitu meningkatkan produktivitas tanaman, sosial ekonomi dan 

kesehatan” (Cruz dan Vegera, 1987) 




