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ABSTRACT 

Agroforestry is a land use system in the land of the people with the highest priority 
timber production and environmental services. With a dense stands conditions, the 
impact of the shade  resulted will limit the types of plants that can be planted under 
the shade. The purpose of this study was an inventory of shade tolerant plant species 
in agroforestry food sources, the discovery of the types of crops of shade tolerance 
and ability to stand on a variety of conditions and adoptable community to shade 
tolerant crops. The study consisted of two phases, namely social observation and field 
observations (biophysical respondents). The result will be tested by using the INP 
formula and the Issand Formula (population).  The results showed that agroforestry 
stands produce various kinds of trees and plants both on the tree level until the seedlings. 
The lowest INP encountered is type of canna (Canna edulis KER) 0,14 and the highest 
is Ubi /yam (Dioscorea alata). Type of tubers were found in inventorization in Kali 
Upa village are; gayong (Canna edulis KER), arrowroot (Maranta arundanecea L), 
taro (Hanthosoma violaceum SCHOTT) and Ube / yam (Dioscorea alata LINN). The 
findings of the type of shade tolerant tubers in general not well known by the public in 
terms of its type, cultivation and utilization of such types of canna and arrowroot. Thus 
its not been adopted by the community to be developed. Planting under agroforestry 
stands should follow the instructions of using an agroforestry cropping pattern in the 
combination to organize its constituent components.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Kabupaten Halmahera Utara adalah 

salah satu Kabupaten yang berada di Wilayah 
Propinsi Maluku Utara dengan luas sebasar, 
yang dihuni oleh penduduk yang berjumlah 
220.765 jiwa (Anonim, 2009).   Akibatnya 
adalah lahan pertanian semakin berkurang karena 
pertumbuhan penduduk meningkat 1,54% (BPS 
2009). Konversi lahan-lahan pertanian produktif 
menjadi lahan pemukiman, industry, sarana 
jalan, bangunan-bangunan lain menyebabkan 
ditambah dengan pertumbuhan penduduk  yang 
meningkat menyebabkan kemungkinan terjadinya 
keterbatasan sumber pangan. Keterbatasan sumber 
pangan merupakan akibat dari pemahaman bahwa 

yang dimaksud pangan adalah padi (lahan basah 
dan lahan kering), jagung, ketela pohon dan 
kacang-kacangan. Jenis-jenis tersebut termasuk 
dalam kelompok intoleran yang ditanam di areal 
terbuka, monokultur dan tidak bisa tumbuh di 
bawah naungan tanaman lain. (Budiadi 2008). 

Ekosistem Agroforestri merupakan 
ekosistem yang didominasi kayu-kayuan sebagai 
komponen utama, dengan dicirikan oleh tingkat 
naungan ringan sampai  berat. Petani agroforestri 
umumnya berpendapat bahwa ekosistem 
agroforestri tidak menghasilkan pangan, karena 
efek naungan tersebut. Padahal, sumber-sumber 
pangan bisa berasal dari tumbuhan yang hidup 
di bawah tegakan tanaman hutan. Oleh sebab 
itu perlu ditemukan strategi optimalisasi lahan 
agroforestri dengan inovasi kombinasi berbagai 
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jenis yang saling berinteaksi secara positif, 
untuk menghasilkan output yang lebih dari satu 
macam.

Desa Kali Upa adalah salah satu desa 
yang berada di wilayah Kecamatan Tobelo 
Tengah yang menerapkan konsep agroforestri di 
dalam dusung, namun petani belum memahami 
tentang konsep agroforestri tersebut. Kelapa 
merupakan komoditas utama bagi petani di 
Desa Pitu, pelaksanaan pola tanam yang megacu 
pada system agroforestri telah berkembang 
sejak petani di Kabupaten Halmahera Utara 
diajak oleh colonial Belanda untuk menanam 
kelapa. Untuk menunjang ekonomi keluarga 
serta menjaga keamanan pangan maka petani 
di Desa Pitu pun menanam jenis-jenis yang 
dikenal dan disukai oleh mereka saja.   Dalam 
kerangka optimalisasi lahan, maka pengaturan 
tegakan hutan harus mempertimbangkan adanya 
sharing energi matahari dan ruang tumbuh 
dalam bentuk agroforest. Agroforestri adalah 
solusi atas berbagai pemasalahan produktivitas 
lahan yang rendah, karena keberadaan tanaman 
kayu justru dapat mendukung kelestarian lahan 
(kesuburan tanah) melalui berbagai mekanisme 
alami (Nair, 1993 dalam Irwanto, 2007). Akan 
tetapi keberadaan kayu dengan tajuk yang 
dominan seperti pada agroforest mengakibatkan 
jenis-jenis tanaman pangan yang tidak tahan 
naungan jenisnya sangat terbatas (De Foresta 
dkk, 2000). Oleh sebab itu, jika prioritas utama 
hutan rakyat tetap produk kayu, maka introduksi 
jenis-jenis tanaman pangan yang bersifat toleran 
terhadap cahaya di bawah tegakan merupakan 
solusi yang paling baik. Permasalahannya adalah 
jenis-jenis pangan tahan naungan belum banyak 
dikenal (tidak adoptable), bagaimana syarat 
tumbuhnya, respon terhadap variasi lingkungan, 
interaksi dengan tanaman pokok kayu dan potensi 
produksinya juga belum banyak diketahui. 

Dengan alasan-alasan itulah maka perlu 
dilakukan penelitian untuk menginventarisasi 
dan mengetahui potensi tanaman-tanaman pangan 
yang bisa dibudidayakan secara produktif dan 
lestari di bawah tegakan agroforestri. 

Tujuan  
-	 Menginventarisasi jenis tanaman tahan 

naungan sumber pangan di bawah tegakan 
agroforestri

-	 Penemuan jenis-jenis tanaman pangan 
tahan naungan dan kemampuan tumbuhnya 
pada berbagai kondisi di bawah tegakan 
agroforestri

-	 Adoptable masyarakat terhadap tanaman 
pangan tahan naungan untuk pemanfaatan 
lahan di bawah tegakan agroforestri.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Desa Kali Upa 

Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera 
Utara,   berlangsung dari bulan September  sampai 
Nopember 2013.  Peubah yang diukur adalah  
ketersediaan umbi-umbian   dan struktur tegakan 
agroforestri : Jumlah jenis, diameter, tinggi dan 
jenis

Untuk data Sosial Ekonomi Masyarakat, 
pengambilan sampel dilakukan secara purposive 
sampling, untuk mencapai tujuan penelitian 
yang dikehendaki.  Adapun jumlah sampel 
yang  diambil adalah 20 kepala keluarga sebagai 
responden, dari total jumlah kepala keluarga. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 
quisioner, data yang akan diambil adalah Data 
primer  meliputi : indentitas responden (nama, 
umur, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga), 
luas pemilikan lahan usaha tani responden, pola 
pemilikan dan pemanfaatan lahan, angkatan kerja 
dan kebutuhan pangan. Sedangkan data sekunder 
adalah data yang sudah ada, dan diolah sendiri. 
Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data 
primer, yang dapat diperoleh dari instansi terkait 
yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu 
dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten 
ataupun propinsi. Data-data tersebut meliputi: 
keadaan umum lokasi penelitian seperti letak dan 
luas wilayah, kondisi fisik (topografi, iklim dan 
curah hujan, tanah) dan kondisi penggunaan lahan, 
keadaan masyarakat seperti jumlah pertumbuhan 
penduduk dan kepadatan penduduk.
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Model  Pengumpulan data 

Data Struktur Vegetasi  di lahan agroforestri 
•	 Desain Pengambilan Contoh
 Dalam penelitian ini digunakan desain 

pengambilan contoh dengan Systematic 
Sampling with Random Start dalam bentuk 
jalur sebagai unit sampling dengan lebar 
jalur 20 m dan panjang jalur 1 km, dimana 
jarak antar jalur adalah 50 m. Untuk 
memudahkan risalah tegakan agroforestri, 
setiap jalur dibagi habis kedalam sub plot 
berukuran 20 m x 20 m untuk risalah pohon 
dan di dalam sub plot ini dibuat sub-sub plot 
secara nested sampling berukuran 2 m x 2 m 
untuk risalah semai, 5 m x 5 m untuk risalah 
pancang dan 10 m x 10 meter untuk risalah 
tiang.(Cahyono 2002).

•	 Teknik Pengumpulan Data: melalui 
inventarisasi potensi umbi-umbian

•	 Analisis Data : Data vegetasi diolah untuk 
menghitung kerapatan (K), frekuensi (F), 
dan indeks nilai penting (INP).

Tahapan Penelitian
Dalam menganalisis Ketersediaan umbi-

umbian dan  struktur tegakan agroforestri untuk 
merencanakan pemanfaatan lahan di bawah 
tegakan agroforestri, maka tahapan-tahapannya 
adalah sebagai berikut :

Analisis data
Data primer dan sekunder yang diperoleh 

dari lapangan kemudian dilakukan analisis secara 
deskriptif baik dengan pendekatan kualitatif 
maupun kuantitatif. Data primer dan sekunder 
yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara 
kuantitatif dengan menggunakan pendekatan 
secara matematis. Hasil analisis tersebut akan 
dipergunakan untuk melihat permasalahan-
permasalahan sekaligus menetapkan tujuan 
pemanfaatan lahan di bawah tegakan agroforestri, 
Data yang dianalisis:

Data Sub sistem Sosial Ekonomi.
Data-data yang dianalisis secara kuantitatif 

adalah sebagai  berikut :

a. Keadaan Penduduk
 Menurut simon (2008), bahwa untuk 

menyusun suatu rencana, perlu diketahui 
mengenai perkembangan penduduk yang 
dihitung dengan menggunakan rumus Issand 
yaitu:    

n
tnt rPP )1( +=+

Dimana ;
 Pt : Jumlah penduduk dalam tahun dasar
Pt+n : Jumlah penduduk pada tahun yang 

ditaksir.
R : Laju pertambahan penduduk tiap tahun 

(dalam %)
  n       : Jangka waktu (dalam tahun) dari 

tahun dasar sampai tahun ditaksir.
Dari hasil proyeksi jumlah penduduk 

maka dapat dipakai sebagai acuan untuk 
menghitung kepadatan dan distribusi penduduk 
analisis kepadatan penduduk dipergunakan 
untuk mengetahui daya dukung wilayah untuk 
menampung pertambahan penduduk, sedangkan 
distribusi penduduk dipakai untuk mengetahui 
sebaran penduduk suatu wilayah. Kepadatan 
penduduk dihitung dengan membagi jumlah 
penduduk dengan luas wilayah (Jiwa/Ha). 
Distribusi penduduk diketahui dengan menghitung 
prosentase jumlah penduduk pada wilayah tertentu 
dengan jumlah seluruh penduduk (%).
b. Kebutuhan Dasar (basic need) Masyarakat

Kebutuhan Pangan
Kebutuhan pangan tidak dihitung secara 

langsung dilapangan, tetapi dengan pen-
dekatan normatif, yaitu jumlah penduduk 
dikalikan dengan konsumsi beras rata-rata 
per kapita. Menurut Simon (1994) dalam  
Tjoa 2005, konsumsi beras per kapita perhari 
sebesar 0,35 kg. 

Kebutuhan pangan penduduk dapat di-
formulasikan sebagai berikut: 

 Kpg = 0,35/hari x P
 Keterangan:
 Kpg = jumlah pangan penduduk desa
 0,35 = angka normative konsumnsi beras per 

kapita (Simon, 1994)
 P     = jumlah penduduk desa.
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Merencanakan Tujuan Adopsi Pangan 
Tahan  Naungan di bawah Tegakan 
Agroforestri

Dalam merencanakan strategi untuk 
pemanfaatan lahan agroforestri, maka langkah-
langkah penting yang perlu dilakukan sebagai alur 
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1) Mengenal batas dan karakteristik sistem 

pebangunan wilayah. Arah pembangunan 
hutan yang didasarkan pada karakter, baik 
faktor fisik (kesuburan tanah, topografi, 
ketinggian dari permukaan laut, iklim dan 
curah hujan); faktor sosial ekonomi (mata 
pencaharian, kepadatan dan distribusi 
penduduk, pendapatan).

2) Mengidentifikasikan sub-sistem yang 
berpengaruh kuat terhadap kehutanan.

3) Mengkuantifikasi masalah tiap sub-sistem, 
termasuk sub-sistem kehutanan, yang telah 
diidentifikasikan.

4) Merumuskan problem utama yang 
dihadapi oleh sistem pembangunan 
wilayah berdasarkan data kuantitatif yang 
ditemukan.

5) Merumuskan tujuan pembangunan  lahan 
agroforestri untuk ikut memecahkan 

masalah pembangunan  wilayah yang 
telah dirumuskan serta mengantisipasi 
perkembangan masalah tersebut di masa 
yang akan datang.

6) Merumuskan  strategi pemanfaatan lahan di 
bawah tegakan agroforestri untuk mencapai 
tujuan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.   Inventarisasi  Komposisi dan Struktur 
Vegetasi 

Hasil inventarisasi komposisi dan struktur 
vegetasi di Desa Kali Upa menunjukkan bahwa 
di dominasi oleh kelapa (Cocos nucifera), pala 
(Myristica fragrans), langsat duku (bahasa local) 
(Lansium domesticum) sampai yang paling sedikit 
di temukan adalah jenis ganyong (Canna edulis 
KER).

Berdasarkan hasil penelitian, komposisi 
jenis vegetasi dalam dusung di Desa  Kali Upa 
terdapat 31 jenis vegetasi, yang terdiri atas : 
tingkat pohon 23 jenis, tingkat tiang  9 jenis, 
tingkat pancang 10 jenis, dan tingkat semai 11 
jenis. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 
tabel bi bawah ini. 

Tabel. 1.  Komposisi Jenis Vegetasi Penyusun Utama di Desa Kali Upa

No
Jenis Vegetasi Indeks Nilai Penting (INP, %)

Nama Perdagangan Nama Latin Tingkat 
Pohon

Tingkat 
Tiang

Tingkat 
Pancang

Tingkat 
Semai

1 Pala Myristica fragrans 25,50 85,50 13,40 18,39
2 Kelapa  Cocos nucifera 41,17 - 73,86 -
3 Langsat duku Lansium domesticum 27,87 82,05 6,38 81,61
4 Coklat  Theobroma cacao  11,94 - - 5,57
5 Motoa  Pometia pinnata 9,97 - - -
6 Rambutan Nephelium lappaceum 6,30 - - 13,79
7 Melinjo Gnetum gnemon 4,49 20,16 3,19 -
8 Rica Capsium frutescens - - 34,32 4,60
9 Paku – Pakuan - - 14,63 13,79
10 Pisang Musa paradisiacal 4,67 - 10,83 -
11 Aren Arenga pinnata 6,05 - - 27,59
12 Pepaya Carica papaya 4,40 17,21 14,02 -
13 Garut Maranta arundanecea L - - - 1,23
14 Ganyong Canna edulis KER - - - 0,14
15 Talas Hanthosoma violaceum 

SCHOTT
- - - 2,18

16 Uwi/Ubi Dioscorea  alata - - - 2,32
Sumber : Data Primer, 2013
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Dari tabel di atas dapat di lihat bawah 
jenis kelapa (Cocos nucifera) dengan jumlah 
Indeks Nilai Penting yang paling besar yakni 
41,17%. Jenis ini juga mempunyai manfaat 
yang sangat penting bagi masyarakat dari segi 
ekonomi, walaupun harga kopra sekarang ini 
yang sering turun naik. Di susul Pala (Myristica 
fragrans) di tingkat pohon mempunyai Indeks 
Nilai Penting 25,50%. Jenis ini sangat diminati 
karena mempunyai manfaat dari segi ekonomi 
( dapat menyekolahkan  anak–anak mereka). 
Berarti dari data tersebut sudah di ketahui bahwa 
di desa Kali Upa jenis vegetasi untuk tingkat 
pohon yang mempunyai peran penting adalah 
jenis kelapa (Cocos nucifera).

Pertumbuhan di tingkat semai ditunjukkan 
pada trabel di atasa dalah sebagai berikut ; pala, 
langsat, coklat, rambutan, rica, paku – pakuan, 
aren, garut, gayong dan talas. Jenis vegetasi 
yang paling rendah Indeks Nilai Penting yaitu 
ganyong (Canna edulis KER) yakni 0,14%. 
Berarti dari data tersebut sudah di ketahui bahwa 
di desa Kali Upa jenis vegetasi untuk tingkat 
semai yang paling dominan adalah langsat 
(Lansium domesticum).  Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa jenis vegetasi penyususn 
tegakan agroforestri di Desa Kali Upa beragam 
jenis, namun untuk jenis umbi-umbian yang tahan 
naungan sangatlah sedikit ditemukan jumlahnya. 
Hal ini disebabkan masyarakat umumnya belum 
memahami bahwa peranan jenis umbi-umbian 
tahan naungan merupakan jenis yang berfungsi 
sebagai pangan untuk dikonsumsi.  
2. Identifikasi Masalah Dalam Pemanfaatan 

Lahan di bawah Tegakan Agroforestri
Pengelolaan lahan di bawah tegakan 

agroforestri yang nampak di  Desa Desa Kali Upa 
adalah belum secara meratanya pengetahuan dari 
masyaralat/ petani tentang umbi-umbian yang 
dapat tumbuh di bawah tegakan atau di bawah 
naungan. Dengan demikian yang di dapatkan saat 
penelitian ternyata jumlah jenis umbi-umbiannya 
sedikit dan dalam jumlah yang yang minim.    
2.1. Analisis Subsistem Dalam Pengelolaan 

Lahan Agroforestri
2.1.1. Subsistem Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Desa Kali 
Upa

Kepadatan penduduk Desa Kali Upa  
sampai dengan tahun 2013  adalah  691 jiwa, 
dengan luas wilayah 700.000 M2, sehingga 
menghasilkan 8 jiwa/km², yang berarti 1 kilometer 
persegi  (km2) rata-rata dihuni kira-kira 9 jiwa 
Setiap tahunnya mengalami perkembangan atau 
pertambahan penduduk  yang cukup pesat. 

Gambar 2. Perkembangan Jumlah dan Kepadatan 
Penduduk Desa Kali Upa

Sumber : Data Sekunder Desa Kali Upa 
2013.

Penyebab peningkatan nilai r adalah 
adanya tingkat kelahiran dan perpindahan 
penduduk dari daerah lain, karena lahan yang 
masih luas untuk dijadikan kebun dan tempat 
tinggal. Selain itu hasil perkawinan masyarakat 
setempat dengan masyarakat sekitar.  Di Desa 
Kali Upa konsumsi pangan meningkat sedangkan 
tingkat pemanfaatan lahan secara efektif belum 
maksimal artinya bahwa lahan-lahan tidak 
tergarap oleh masyarakat dan lahan yang di bawah 
tegakan tidak dimanfaatkan.

Gambar 3.  Perkembangan Jumlah Penduduk Desa 
Kali Upa Menurut Kelompok Usia Dari 

Sumber : Data Sekunder Desa Kali Upa   
   2013.
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Tabel di atas  menunjukkan bahwa 
angkatan kerja produktif pada usia 17-59 tahun 
untuk Desa kali Upa  cenderung meningkat dari 
tahun ke tahun, yang berarti pula bahwa tenaga 
kerja yang siap bekerja di sektor pertanian akan 
meningkat. Beban tanggungan tenaga produktif 
untuk Desa Kali Upa sebesar 57,53 % artinya 
bahwa dari 100 orang penduduk produktif 
menopang kehidupan 68 orang dan 57 orang  
tenaga tidak produktif di samping dirinya sendiri.  
Hal ini memperlihatkan bahwa peluang tenaga 
kerja cukup tersedia untuk memanfaatakan lahan 
di bawah tegakan agroforestri  sebagai sumber 
pangan.

Secara geografis  Desa Kali Upa terletak 
di daerah pesisir sehingga mata pencaharian 
masyarakat beragam seperti  pertanian, nelayan, 
pengusaha, PNS, dan buruh.   sektor pertanian 
berupa lahan usaha tani dengan luas 2457 ha, 
yang apabila didekati dengan luas lahan minimum 
diperoleh 814,5 ha ESTH (3,3*137). Dengan 
demikian angkatan kerja produktif dapat terserap 
untuk bekerja di sektor pertanian baik lahan 
dusung  maupun perkebunan kelapa yang tersedia 
di  Desa Kali Upa.
2. Kebutuhan Dasar Masyarakat   

Berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan 
bahwa, beras adalah  jenis makanan yang 
dominan untuk dikonsumsi masyarakat di Desa 
Kali Upa secara umum. Dikatakan demikian 
karena didapatkan ada  masyarakatyang selama 
seminggu hanya mengkonsumsi beras, namun ada 
yang ditemukan seminggu  4 kali mengkonsumsi 
beras bahkan ada yang dalam seminggu  hanya 
1 kali mengkonsumsi beras, tergantung tingkat 
ekonomi atau kesanggupan masyarakat untuk 
membeli. Ketika masyakat tidak sanggup 
membeli mereka dapat mengkonsumsi singkong 
atau pisang sebagai pengganti beras.

Kekurangan jenis  pangan yang di 
alami oleh masyarakat di tempat penelitian 
menunjukkan bahwa pengelolaan lahan yang 
belum optimal, pengetahuan terhadap jenis-jenis 
umbi-umbian belum cukup serta pemanfaatan 
lahan di bawah tegakan agroforestri belum teratur 
secara baik berdasarkan komponen penyususn 
sistem agroforestri.

3.2.1.2. Sub Sistem Pertanian
a. Pola Pengolahan Lahan Pertanian 

Lahan pertanian (kebun dan dusung) 
biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 
menanam pisang, singkong, ubi jalar, kacang 
tanah, jagung, pala, cokelat dan kelapa begitupun 
ditanam beberapa tanaman kehutanan seperti 
nyatoh dan matoa. Pengolahan lahan pertanian 
yang sering dilakukan petani dengan sistem 
perladangan berpindah, yakni apabila lahan 
dirasakan kurang subur maka dicari tempat yang 
lain untuk dijadikan lahan yang baru. 

Produksi tanaman  pertanian yang minim 
disebabkan antara lain karena masyarakat 
belum menggunakan teknologi pertanian yang 
intensif seperti pemilihan benih, pemupukan, 
dan pemberantasan hama secara kimiawi. Secara 
keseluruhan  usaha tani masyarakat yang dilakukan 
saat ini masih bersifat subsisten dan belum 
menerapkan cara-cara pengolahan lahan yang 
intensif, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan 
dan informasi terhadap perkembangan teknologi 
serta kurangnya penyuluhan di bidang pertanian 
dari instansi terkait maupun perguruan tinggi .
b. Produksi Pangan di Desa Kali Upa

Desa Kali Upa terletak dipesisir pantai 
dengan ketinggian 0 – 50 dpl. Umunya masyarakat 
Desa Kali Upa bermata pencaharian sebagai 
petani,namun pada kenyataannya di lapangan/ 
dusung atau yang dikenal saat ini sebagai 
agroforestri tidak memberikan kontribusi yang 
positif dari sisi pangan yang dihasilkan. Setiap 
pekarangan rumah yang dimiliki masyarakat 
belum  dimanfaatkan secar baik terlihat dari 
adanya setiap pekarangan rumah dibiarkan kosong 
dan ditanami dengan        bunga-bungaan.

Hasil yang diperoleh dari lahan agroforestri 
atau kobong berupa singkong, pisang, ubi jalar 
(uwi) dan  Batatas. Untuk jenis umbi-umbian 
lainnya tidak di tanam namun tumbuh secara liar 
dan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat seperti 
ganyong, garut dan  talas.  Jenis umbi-umbian ini 
memiliki  nilai ekonomi, namun secara umum 
belum diketahui oleh masyarakat sebagai sumber 
pangan yang dapat ditanam di bawah tegakan 
agroforestri dengan sistem pemeliharaan yang 
sangat sederhana. 
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3.3. Perumusan Masalah 
Berdasarkan hasil identifikasi masalah 

pada sub sistem sosial, pertanian dan kehutanan 
dalam pengelolaan kawasan hutan di Desa 
Kali Upa, maka secara keseluruhan masalah 
yang dihadapi oleh sistem Agroforestri dapat 
dirumuskan sebagai berikut:
a. Sub Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Defisit kebutuhan pangan (beras) bagi  
masyarakat Desa Kali Upa rata-rata 
sebesar 17.501,8 kg- 18.000 kg/tahun

2. Pendapatan yang apabila dikonversikan 
dengan nilai beras masih dikatagorikan 
miskin (275 Kg - 305 Kg). 

b. Sub Sistem Pertanian
1. Produktifitas lahan pertanian sangat 

rendah. 
2. Lahan pertanian belum mampu menye-

diakan kebutuhan pangan secara merata 
dan memenuhi kebutuhan pokok masyar-
akat.

3. Belum meratanya pemahaman tentang 
jenis umbi-umbian tahan naungan yang 
penting untuk dkembangkan.

4. Pemanfaatan lahan-lahan di bawah 
tegakan agroforestri belum maksimal, 
terlihat dari banyak lahan kosong.

3.3. Merumuskan Pentingnya Adopsi Pangan 
Tahan Naungan di  bawah Tegakan 
Agroforestri di Desa Kali Upa.

Berdasarkan permasalahan pembangunan 
wilayah di Kali Upa, sesuai permasalahan 
pemanfaatan  sebagaimana yang telah diuraikan 
di atas, maka pentingnya adopsi pangan tahan 
naungan  di bawah tegakan agroforestri  adalah 
sebagai berikut:
a. Meningkatkan produktifitas di bawah 

tegakan agroforestri  baik  dalam bentuk 
ketersediaan pangan, kayu bakar, dan pakan 
ternak terutama dengan jenis umbi-umbian 
seperti ubi, gembili, keladi, ganyong dan 
garut.

b. Meningkatkan taraf  hidup dan kesejahteraan 
masyarakat petani hutan.

c. Mewujudkan pengelolaan lahan agroforestri  
dengan tetap memperhatikan  fungsi utamanya 

sebagai pengatur tata air, pengendalian 
bahaya banjir dan erosi melalui pendekatan 
forest ecosystem managemant (FEM) serta 
sumber pangan.

3.4. Agroforestry Engineering (Rekayasa 
Agroforestri) 

Dalam rekayasa agroforestri terdapat  
kegiatan utama yang harus dilakukan yaitu: 
1).   Lokasi
 Memiliki tata batas yang jelas, dan diakui 

oleh semua pihak. 
2).   Pemilihan Jenis Tanaman
 Dalam membuat rekayasa pemanfaatan lahan 

agroforestri  perlu memperhatikan jenis 
tanaman yang akan digunakan dan salah 
satunya adalah jenis tanaman yang cocok 
tumbuh di daerah tersebut. Menurut Manan 
(1998), pemilihan jenis tanaman untuk 
kegiatan rehabilitasi perlu memperhatikan 
faktor ekologi serta faktor sosial penduduk 
di sekitarnya. 
- Tanaman Pokok
     Jenis tanaman ini meliputi pohon yang 

dominan tumbuh di kawasan hutan  Kali 
Upa  seperti Kelapa (Cocos nucifera), 
Matoa (Pometia Spp), Kenari (Canarium 
moluccana), dan Binuang (Octomeles 
sumatrana). 

- Tanaman Sela
    Tanaman sela adalah jenis tanaman 

sebagai sumber kayu bakar dan hijauan 
pakan ternak pada kawasan zona 
penyangga. Jenis tanaman ini adalah 
Gliricedia sepium. Gliricedia sepium, 
jenis umbi-umbian tahan naungan 
seperti ubi, talas, ganyong dan garut 
yang  merupakan jenis tanaman multi 
purpose tree spesies (MPTS) yang 
memiliki kegunaan yang beraneka ragam 
mulai dari kayu, daun, dan akarnya yang 
mampu bersimbiosis dengan bakteri 
Rhizobium spp yang bisa membantu 
mengembalikan kesuburan tanah. 

     Pemilihan jenis di atas karena memen-
uhi kriteria yang dititikberatkan kepada 
jenis-jenis yang ideal dengan syarat-
syarat:
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	Mudah ditanam dan tidak memerlukan 
pemeliharaan; 

	Tahan terhadap hama penyakit; 
	Mampu memperbaiki tanah; 
	Berkemampuan menghasilkan trubusan 

(turunan baru) bila dipangkas.
	Dapat tumbuh di bawah naungan sedang 

sampai berat
- Tanaman Pertanian dan Perkebunan

Tanaman pertanian yang direkomendasikan 
dalam kegiatan ini adalah adalah cokelat dan 
pala, mengingat kedua jenis tanaman ini sangat 
cocok  tumbuh di Desa Kali Upa. Cokelat 
ditanam di daerah-daerah yang berada pada 100 
LU sampai dengan 100 LS. Areal penanaman 
kakao yang ideal adalah daerah-daerah bercurah 
hujan 1.100-3.000 mm per tahun. Temperatur 
yang lebih rendah dari 100 akan mengakibatkan 
gugur daun dan mengeringnya bunga, sehingga 
laju pertumbuhannya berkurang, dapat tumbuh 
dengan baik pada tanah yang memiliki pH 6-7,5; 
tidak lebih tinggi dari 8 serta tidak lebih rendah 
dari 4; paling tidak pada kedalaman 1 meter. Hal 
ini disebabkan terbatasnya ketersediaan hara pada 
pH tinggi dan efek racun dari Al, Mn, dan Fe pada 
pH rendah. (Anonim 2010).

Pala  merupakan salah satu tanaman 
yang membutuhkan iklim yang panas dengan 
curah hujan yang tinggi dan agak merata/ tidak 
banyak berubah sepanjang tahun. Suhu udara 
lingkungan 20-30 derajat C sedangkan, curah 

hujan terbagi secara teratur sepanjang tahun. 
Tanaman ini membutuhkan tanah yang gembur, 
subur dan sangat cocok pada tanah vulkanis 
yang mempunyai pembuangan air yang baik. 
Pala tumbuh baik     di tanah yang bertekstur 
pasir sampai lempung dengan kandungan bahan 
organis yang tinggi. Sedangkan pH tanah yang 
cocok untuk tanaman pala adalah 5,5 – 6,5. 
(Anonim 2010)
3). Pola Tanam

Pola tanaman dilakukan dengan sistem 
agroforestri  yang merupakan salah satu 
bentuk penggunaan lahan terdiri dari campuran 
pepohonan, semak dengan atau tanaman semusim 
dan ternak dalam suatu bidang lahan. (Widianto 
dkk, 2003).  Perencanaan pengelolaan lahan 
di bawah tegakan agroforestri dilakukkan 
dengan sistem pengkobinasian anatara jenis 
pohon dengan jenis-jenis tahan naungan serta 
peternakan.  Untuk itu rekomendasi yang 
disampaikan kepada pemerintah daerah khususnya  
Dinas kehutanan dan Dinas Kehutanan  agar 
senantiasa memberikan pendampingan terhadap 
pemanfaatan lahan-lahan milik masyarakat, 
terutama yang berada di bawah tegakan. Jangan 
dibiarkan kosong tapi dimanfaatkan denga jenis-
jenis yang tahan naungan seperti umbi-umbian.    
Untuk itu penanaman perlu mengikuti petunjuk 
penggunaan pola tanam sistem agroforestri dalam 
pengkombinasian untuk mengatur komponen 
penyususnnya seperti gambar  di bawah ini :

Gambar 4.  Model Pengaturan Komponen Sistem  Agroforestri

Catatan :     XXXX   =   Tanaman pertanian
                 OOOO   =   Tanaman kehutanan dan Perkebunan
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KESIMPULAN DAN  SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa terhadap 

data penelitian dan pembahasan  maka dapat 
disimpulkan bahwa :
1. Keragaman vegetasi tingkat pertumbuhan  

pada tegakan agroforestri di Desa Kali 
Upa sangat bervariasi. Di tingkat pohon, 
tiang dan sapihan didominasi oleh   Kelapa 
(Cocos nucifera). Sedangkan tingkat semai 
ditemukan beberapa jenis tanaman umbi-
umbian seperti talas, garut, ganyong dan ubi 
(uwi).  

2. Pengetahuan masyarakat terhadap jenis umbi-
umbian, seperti tanaman garut dan  ganyong 
(Canna edulis KER) yang dijumpai pada 
lahan  agroforestri masih minim, sehingga 
untuk mengadopsi guna pengembangannya 
belum dilaksanakan.  

3. Areal di bawah tegakan agroforestri lokasi 
penelitian di Desa Kali Upa tergolong dalam 

kelas pembagian indeks kompetisi tajuk 
ringan sampai berat. Persaingan ringan 
sampai berat diduga dapat membantu 
pertumbuhan tanaman pangan tahan naungan 
seperti umbi-umbian

Saran
1. Kepada dinas Kehutanan dan dinas Pertanian 

di Kabupaten Halmahera Utara untuk tetap 
menjadi mitra bagi masyarakat yaitu selalu 
menjadi pendamping dalam pengembangan 
hutan rakyat serta pertanian tanaman pangan, 
khususnya tanaman umbi-umbian tahan 
naungan guna menunjang ketahanan pangan 
masyarakat  di Kabupaten Halmahera 
Utara.

2. Guna meningkatkan produktivitas areal  
tegakan agroforestri di Desa Kali Upa, 
maka perlu dilakukan penelitian lanjutan 
yang berkaitan dengan pola pengaturan 
jenis tanaman dalam  kobong  pada tingkat 
kesesuaian lahan.
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