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PENDAHULUAN
Agroforestri berhubungan dengan sistem 

penggunaan lahan di mana pohon ditanam 
bersama – sama dengan tanaman pertania 
dan  tanaman penghasil makanan ternak . Aso-
siasi ini meliputi dimensi waktu dan ruang, 
dimana komponen – komponen ini tumbuh 
bersama-sama pada lahan yang sama. Dalam 
sistem ini akan mempertimbangkan nilai – nilai 
ekologi dan ekonomi dalam interaksi antar pohon 
dan komponen lainnya. Disisi lain agroforestri 
merupakan bentuk pengelolaan lahan dengan 
mengelola pohon secara bersama-sama dengan 
tanaman pertanian dan atau makanan ternak 
dalam sistem berkelanjutan secara ekologi, sos-
ial maupun  ekonomi. Sistem agroforestri dapat 
dikelompokkan menurut struktur dan fungsinya, 
dan merupakan kombinasi antara pepohonan, 
tanaman, padang rumput/makanan ternak dan 
komponen lainnya (Hairiah , 2003).

Sistem agroforestri yang dimaksudkan 
disini adalah 1). Agrosilviculture yakni  cam-
puran antara tanaman pertanian dan pepohonan, 
dimana penggunaan lahan sadar untuk mem-
produksi hasil-hasil pertanian dan kehutanan. 2) 
Silvopastoral adalah sistem penggunaan lahan 
yang menggabungkan  penanaman tanaman 
penghasil makanan ternak dan pepohonan untuk 
memproduksi hasil kayu dan sekaligus memeli-
hara ternak; 3) agrosilvopastoral yakni sistem 
penggunaan lahan dengan menggabungkan 
antara pohon – pohon hutan, tanaman pertanian 
dan  padang rumput atau pohon – pohon peng-
hasil makanan ternak untuk memproduksi hasil 
pertanian dan kehutanan secara bersamaan dan 
sekaligus memelihara hewan ternak. Berdasarkan 
fungsi pohon maka sistem agroforestri mem-
punyai fungsi produksi dan konservasi. Fungsi 
produktif meliputi : makanan, pakan ternak, bah-
an bakar, karet, obat dan uang. Fungsi konservasi 
meliputi : perbaikan tanah, pelindung dan nilai 
spiritual. Berdasarkan kesesuaian waktu, sistem 

agroforestri dapat dikerjakan secara temporal 
(Ladang berpindah) dan ladang menetap dengan 
pola teratur dan yang tidak teratur (Hairiah dan 
Sunaryo,1999).

MASyARAKAT DAN POLA AGROFOR-
ESTRI
Pengelolaan sumberdaya alam sangat 

tergantung pada komunitas masyarakat sekitar 
kawasan terutama yang menyangkut faktor 
sejarah, faktor sosial, faktor ekonomi maupun 
faktor budaya.  Teknologi agroforestri meru-
pakan bagian dari solusi masalah lahan kering. 
Dengan agroforestri petani dapat menerapkan 
teknologi setempat atau existing yang sudah 
dikenal oleh petani dengan memodifikasi atau 
memperbaiki teknologi setempat atau teknologi. 
Pada prinsipnya penerapan teknologi dari luar 
mempunyai 2 resiko utama yakni teknologi 
introdusi secara sosial dan ekonomi tidak dapat 
diterima oleh petani dan  teknologi introdusi 
atau spesies secara ekologi tidak tepat (Con-
toh penanaman Leucaena pada tanah masam) 
(Suryanata,K.2002).

Salah satu unsur utama dalam pemilihan 
pola agroforestri yang akan dipilih petani adalah 
pengambilan keputusan dalam rumah tangga 
petani tentang tujuan dan cara mencapainya. Hal 
ini sangat tergantung dari pada cirri - ciri rumah 
tangga yang bersangkutan misalnya jumlah laki-
laki, perempuan, dan anak-anak, usia, kebutuhan, 
pengalaman bertani, kondisi kesehatan, kemam-
puan, keinginan, pengetahuan, dan keterampilan 
serta hubungan antar anggota rumah tangga . Hal 
tersebut diikuti dengan tujuan rumah tangga pet-
ani yang meliputi unsur produktivitas, kemanan, 
kesinambungan dan identitas. (Suharjito, D. 2002 
) menyatakan bahwa faktor – faktor yang men-
dasari pengambilan keputusan petani antara lain 
: (1) pengaruh ekonomis, (2) pengaruh ekologis, 
(3) pengaruh sosial, (4) pengaruh kultural, (5) 
Tekanan ekonomi (Hutan dan sistem perdangan 
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internasional dan (6) Perubahan sosial yang ada 
dalam masyarakat (Hairiah K,2003 ).

PERKEMBANGAN AGROFORESTRI DI 
INDONESIA 

Sekitar 70 % penduduk Indonesia ting-
gal di daerah pedesaan yang 85 % tergantung 
pada pertanian. Setiap tahun hampir satu juta 
penduduk yang pindah dari kota ke desa. Seba-
liknya setiap tahuan hampir 100.000 keluarga 
tani yang pindah dari jawa ke luar jawa. Sekitar 
12 juta penduduk yang hidup miskin atau kurang 
maju yang desanya dekat atau sekitar hutan dan 
semakin bertambah dengan berlanjutnya krisis 
multidimensional semenjak tahun 1997. Kepa-
datan penduduk yang tidak merata seperti di Jawa 
yang cukup tinggi yaitu sekitar 814, Sumatera 77, 
Kalimantan 17, Sulawesi 66, Irian Jaya 4 jiwa per 
kilometer persegi. Walaupun perbandinga lahan 
pertanian terhadap penduduk pertanian sekitar 
0,39 ha per kapita. Untuk Jawa sekitar 0,25 ha 
per keluarga dan lebih 2 ha per keluarga di luar 
Jawa ( Hairiah K,2003 )

Untuk mendukung pengembangan sistem 
Agroforestri di Indonesia secara umum dan 
Maluku pada khususnya maka telah dilakukan 
beberarapa usaha seperti penyusunan program 
kehutanan dan peningkatan sumberdaya ma-
nusia. Terdapat delapan program utama yang 
mendukung sektor kehutanan dan lingkungan 
yang sedang digalakan pemerintah saat ini 
antara lain konsolidasi hutan dan peningkatan 
produktivitas sumber daya hutan, memperluas 
penanaman hutan, pengembangan masyarakat 
hutan, menegembangkan proses hasil hutan, 
inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam 
dan ekosistem, pengamatan hutan, lahan dan air, 
rehabilitasi lahan kritis, mengembangkan daerah 
pantai. Program pendukung lainnya meliputi ak-
tivitas yang berhubungan dengan penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan training dan pe-
nyuluhan, infra struktur, sistem pengembangan, 
pengembangan lingkungan, penataan ruang, 
perencanaan penggunaan lahan, pengembangan 
usaha kecil dan menengah usaha kehutanan, 
transmigrasi, turis, pemuda dan wanita. Pada saat 
sekarang ini kurangnya perhatian, kerja sama 
dan koordinasi antar departemen, lembaga dan 
univeristas terhadap penggunaan lahan ( Hairiah 
K,2003 ).

MANFAAT  AGROFORESTRI DALAM 
PENGELOLAAN TANAH

Kerusakan sumber daya lahan di negara-
negara berkembang sedang mejadi isu besar 
dalam beberapa dekade terakhir ini. Petani 
melakukan sistem perladangan berpindah dise-
babkan beberapa hal, antara lain : (1) Tingkat 
pendapatan yang rendah, dimana petani tidak 
mampu membeli sarana produksi (Pupuk Pesti-
sida) dan bibit (2) tingkat pengetahuan tentang 
teknologi pertanian rendah, (3) Rendahnya 
kesadaran untuk memelihara sumberdaya lahan/
lingkungan, hal ini menyebabkan peladang tidak 
melakukan upaya konservasi tanah, (4) Adat 
yang memungkinkan untuk merambah hutan 
(Hairiah K,2003)

Kegiatan pertanian masyarakat dapat 
dilakukan secara menetap seperti pada program 
transmigrasi dan perkebunan dan ada pula yang 
berpindah-pindah yang disebut perladangan 
berpindah. Pada setiap metoda pembukaan lahan 
, baik metoda manual maupun mekanik tahap 
pembakaran ini dilakukan dengan maksud untuk 
mempercepat proses pembersihan lahan dengan 
biaya yang relatif murah. Pengaruh pembakaran 
terhadap tanah diungkapkan oleh Hairiah dan 
Sunaryo (1999) bahwa pembakaran merupakan 
isu kontraversial, sebagian orang menganjurkan 
agar tidak dilakukan pembakaran supaya kes-
uburan tanah terpelihara dan bahaya erosi dapat 
dikurangi. 

Pembakaran memberikan keuntungan 
yang sifatnya sementara, yaitu abunya mengand-
ung beberapa unsur hara bagi tanaman terutama 
pada tanah masam seperti ultisol, karena dapat 
menaikkan pH, mengurangi aluminium dan me-
ningkatkan kalsium serta magnesium.Akan tetapi 
pada tanah yang subur abu dari pembakaran ini 
tidak memberikan pengaruhnya dimana abu  
tidak menurunkan kandungan bahan organik 
tanah. Selain itu pembakaran akan melepaskan 
sejumlah karbon dan nitogen ke atmosfir  dan 
akan merubah sifat biologi tanah dimana se-
jumlah fauna akan mengalami dekomposisi ( 
Hairiah K,2003 ).
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PENGEMBANGAN DAN PELUANG 
AGROFORESTRI DI MALUKU 

Di Maluku sistem Agroforestri telah 
lama berkembang di masyarakat meskipun pola 
– pola yang diterapkan tidak terlalu bervariasi 
seperti halnya yang terjadi pada beberapa daerah 
di tanah air. Untuk warga masyarakat di Maluku, 
pola agroforestri yang telah diterapkan selama 

ini yakni sistem DUSUN ( Dusong ) .Umumnya 
dusun yang ada di daerah pedesaan dihuni oleh 
burung – burung dan mamalia yang bersifat spe-
sifik dari daerah Wallacea dan bersifat endemik 
di Maluku ( Hairiah. K, 2003).

  Beberapa konsep agroforestri yang diter-
apkan selama ini oleh warga di daerah Maluku 
Utara dan Maluku Tengah antara lain : 

Maluku terletak pada daerah fauna Wal-
laceae sangat kaya akan mamalia dan avivauna 
yang merupakan campuran binatang dan burung 
dari daratan Asia dan benua Austaralia. Daerah 
– daerah in adalah daerah dataran rendah basah 
(0 – 500 m dpl ) yang ditanami dengan tanaman 
buah – buahan (Durian, Manggis, Duku, Bacang 
), tanaman rempah – rempah ( Pala, Cengkeh, 
Kemiri ) dan tanaman pangan (Ubi – ubian dan 
Pisang ). Semua jenis tanaman ini sesuai den-
gan kondisi iklim di daerah Maluku. Khusus 
untuk daerah tepi sungai dan daerah basah pada 
umumnya terdapat tanaman sagu monokultur 
,sedangkan  kelapa ditanam secara monokultur 
pada daerah tepi pantai dan pada daerah – daerah 
yang  bercuram ditanami bambu dan pohon Enau 
(Hairiah K, dkk.2003).

Dusun yang terdapat di Maluku Tengah 
( Ambon , Seram dan Banda) terletak sekitar 1 
hingga 10 Km dari desa atau pemukiman pen-
duduk yang dihitung dari garis pantai hingga ke 
pedalaman. Daerah – daerah ini adalah daerah 

dataran rendah (Kurniatun,2002). Penerapan 
pola agroforestri berupa DUSUN di Maluku 
memberikan manfaat yang cukup besar bagi 
warga masyarakat baik secara ekonomi mau-
pun ekologi. Dusun merupakan suatu sistem 
pertanian yang berkelanjutan, dimana sistem ini 
merupakan suatu bentuk pengelolaan  sumber 
daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna 
membantu kebutuhan manusia yang berubah 
sekaligus mempertahankan atau meningkatkan 
kualitas lingkungan dan sumberdaya alam (Hai-
riah K,2003). 

Secara ekologi pola DUSUN memberikan 
banyak manfaat yakni (1) Dapat mempertahank-
an kualitas sumberdaya alam serta agroekosistem 
secara keseluruhan yang didalamnya termasuk 
hewan,tanaman dan jasad renik ; (2) tercipta 
iklim mikro yang cocok bagi organisem lain ;(3) 
sebagai sumber penghasilan tambahan bagi kelu-
arga;(4) Mobilisasi unsur hara dalam ekosistem 
(5) mengendalikan populasi hama, penyakit 
dan gulma jauh dibawah ambang ekonomis ; 

Tabel 1. Konsep Agroforestri Di Propinsi Maluku Utara dan Maluku Tengah
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(6) mengkonservasi air dan mengoptimalkan 
pemakaiannya; (7) mengkonservasi berbagai 
keragaman genetic dengan fungsi yang berbeda 
dalam menstabilkan ekosistem tersebut (Hairiah 
K,2003).

Secara ekonomis pola DUSUN mem-
berikan manfaat bagi petani agar dapat me-
menuhi kebutuhan hidup dari dusun tersebut 
mulai dari dari pangan, bahan bangunan serta 
uang cast. Sistem dusun diatur sehingga tanaman 
yang menghasilkan sepanjang tahun selain itu 
kebutuhan daging dari kusu, kusu, burung dan 
kalong mempunyai harga yang cukup tinggi se-
bagai penghasil uang cash. Hal ini berarti bahwa 
dusun juga dimanfaatkan bagi yang miskin dan 
martabat dasar semua mahluk hidup (Tanaman, 
hewan, dan manusia) (Hairiah K,2003).

Pengembangan sistem agroforestri di Ma-
luku berpotensi sangat besar untuk dikembang-
kan namun belum dapat dimanfaatkan secara 
maksimal dan tepat guna karena  Maluku kaya 
akan keragaman flora, fauna terutama avifauna 
dan mamalia yang merupakan pusat keragaman 
dari fauna wallacea.  Sistem agroforestri berupa 
dusun di Maluku dapat dikembangkan sebagai 
penunjang utama dalam memberikan indigenous 
knowledge dan indigenous technology bagi 
pengembangan agroforestri modern pada pulau 
besar dan pulau kecil pada masa kini dan masa 
yang akan datang di bumi Maluku sebagai bagian 
dari pembangunan pertanian yang berkelanjutan 
di Maluku.

Pelaksanaan pola Agroforestri di Maluku 
dapat memberikan manfaat yang cukup besar 
diantaranya untuk perbaikan kandungan bahan 
organik dan sifat fisik tanah, penyediaan hara 
dari bahan organik tanah, dan memperbaiki sifat 
kimia tanah ( Hairiah K,2003). Pembangunan 
pertanian berkelanjutan di Maluku diharapkan 
dapat bertumpu pada upaya untuk memper-
tahankan produktifitas hasil – hasil pertanian  
sekaligus mempertahankan basis sumberdaya 
alam yang ada. Menurut (Hairiah,K.2003 ) pola 
pertanian berkelanjutan umumnya mempunyai 
ciri-ciri antara lain mantap secara ekologis, 
bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi 

dan luwes. Pertanian berkelanjutan dan Pem-
bangunan pedesaan didefinisikan sebagai pen-
gelolaan dan konservasi sumber daya alam, dan 
orientasi teknologi dan perubahan institusi dalam 
suatu cara untuk meyakinkan hasil yang dicapai 
dan kepuasan yang berkelanjutan kebutuhan ma-
nusia untuk sekarang dan generasi masa datang. 
Pembangunan yang berkelanjutan diharpkan 
dapat menjaga keberadaan sumber daya alam, 
air dan tanaman serta genetik hewan yang secara 
lingkungan tidak terdegradasi, secara teknologi 
yang tepat, secara ekonomi dapat berjalan dan 
secara sosisal dapat diterima (FAO, 1995 dalam 
Young,1997). 

PENUTUP
Penerapan pola agroforestri di Maluku 

dengan mengelola pohon secara bersama-sama 
dengan tanaman pertanian dan atau makanan 
ternak dalam sebuah sistem ditujukan untuk 
mendapatkan keuntungan dari interaksi pohon 
dan tanaman guna memperbaiki produktivitas 
lahan serta mengendalikan isu lingkungan atau 
isu sosial guna mengoptimasi keuntungan bagi 
para petani. 

Dalam konteks pembangunan pertanian 
berkelanjutan di Maluku maka pola agroforestri 
ditujukan untuk mempertahankan produk-
tifitas hasil – hasil pertanian dan kehutanan 
dan mempertahankan basis sumberdaya alam 
yang mantap secara ekologis, dapat berlanjut 
secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes. 
Interaksi antara komponen kayu dan non-kayu 
(annual crop) merupakan kunci sukses dalam 
pengembangan semua sistem agroforestri di 
Maluku. Untuk itu petani di Maluku diharapkan 
dapat memahami sistem ini untuk memperbaiki 
sistem tradisional yang selama ini telah lama 
diterapkan oleh masyarakat Diharapkan pada 
masa mendatang dalam mengembangkan suatu 
pola agroforestri maka para petani yang ada di 
Maluku dapat memperhatikan prospek pasar, 
karena hal ini akan memberikan pengaruh yang 
besar sekali terhadap respon petani dalam mener-
apkan atau mengadopsi pola agroforestri secara 
benar di Maluku 
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