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aBStraCt 

The increasing of people’s life need, as a result of an increasing population of people 
and its economic and social activity, has produced an increasing desire of land resources 
(forest resources) to be massively exploited. Related to the nomad farming and logs 
activity, the intensity of the function exchanging of the forest area is greater than ever.  
Socio-cultural circumstance also contributes logic consequence to the exploitation of 
the forest area to be farming field, and turn the absorbing area into a risk-of-flood area, 
and also decreasing soil fertility, and headed to a greater environmental damage.  One 
of the functions of the agroforestry in field scale (meso scale) that has been proved in 
many places was the ability to protect and maintain the sustainable of the natural and 
environmental resources especially in order of field suitability. In Moluccas, traditional 
agroforestry system was known as dusung. Ambones and Lease people defines dusung 
as an area planted both with long term crop (characteristic of forest crop) and short 
term crop (characteristic of farm crop), and owned by a family (rumahtau).  There 
are some excellence advantages of this traditional agroforestry  system of dusung 
from the economy, ecology, and conservation point of view for tropical region. Those 
advantages area: a) guarantee and restore the need of groceries; b) restore the supply 
of local energy, particularity the production of firewood; c) increase and qualitatively 
restore the diversification of forest and farm raw material; d) restore the environment 
quality through water setting as the hydrological function and produce sustainable 
service production ability.
Key words : population, exploited, agroforestry  system, dusung.

PenDaHULUan
Konflik dan sengketa hutan dan hasil 

hutan pada suatu kawasan hutan oleh pemerintah, 
pengusaha dan hak-hak masyarakat dalam 
mengakses sumberdaya alam, dan kepemilikan 
lahan telah mengakibatkan ketegangan serta 
mengakibatkan meningkatnya degradasi hutan.   
Konflik yang terjadi dalam kawasan hutan selama 
ini terjadi akibat permasalahan-permasalahan 
pokok antara lain karena adanya dualisme “ 
sistem pertanahan yaitu sistem pertanahan 
yang diatur dalam UU Agraria dan dalam UU 
Kehutanan, serta sistem penguasaan lahan 
menurut pemerintah dan masyarakat”.   Secara 
de jure kawasan hutan berada dalam penguasaan 
negara, namun secara de facto masyarakat secara 
turun temurun tinggal dan bergantung hidupnya 
dari hutan dan hasil hutan. Sampai saat ini juga 
masih ada perbedaan interpretasi dan pemahaman 
mengenai penguasaan Negara atas sumberdaya 

alam di Indonesia antar berbagai pihak, tidak 
hanya antara pemerintah dan masyarakat saja 
namun dalam masyarakatpun telah terjadi konflik 
internal yang berhubungan dengan hak-hak 
kepemilikan lahan. Penyelesaian masalah ini 
sebenarnya harus menjadi perhatian serius dari 
pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah 
daerah bahkan oleh pemerintah di tingkat desa 
sekalipun. 

Pesatnya kebutuhan hidup masyarakat, 
karena semakin meningkat pertumbuhan 
penduduk dan kegiatan sosial ekonomi yang 
menyertainya telah menyebabkan peningkatan 
kebutuhan terhadap tersedianya sumberdaya 
lahan (hasil hutan) untuk dieksploitasi secara 
besar-besaran.  Laju kerusakan hutan dan 
pembentukan lahan kritis di Indonesia semakin 
menghawatirkan. Gambaran umum kondisi 
kerusakan hutan menunjukan bahwa dari 105 
juta ha kawasan hutan di Indonesia, 57,7 juta 



��

Jan W. Hatulesila

Jurnal Agroforestri  Volume IV Nomor 1 Maret 2009     

ha (55 %) diantaranya mengalami kerusakan 
(Baplan, 2001). Pada tahun 1984 terdapat lahan 
kritis seluas 9,7 juta ha, kemudian pada tahu 1994 
meningkat menjadi 23,2 juta ha, dimana 15,1 juta 
ha berada di luar kawasan hutan dan sisanya 8,1 
juta ha berada di kawasan hutan. Sementara itu 
kemampuan untuk merehabilitasi hutan dan lahan 
kritis hanya 300.000 ha per tahun.

Berkaitan dengan peralihan fungsi 
kawasan hutan akibat penebangan kayu dan 
peladangan berpindah telah mengarah pada 
terjadinya perubahan penggunaan lahan 
dengan intensitas yang semakin tinggi. Kondisi 
sosial budaya masyarakat juga memberikan 
konsekuensi yang logis terhadap semakin 
besarnya perubahan penggunaan lahan hutan, 
pertanian dan daerah resapan air menjadi kawasan 
rawan banjir dan kemiskinan unsur hara tanah 
untuk dapat berproduksi secara baik karena 
faktor erosi sehingga memberikan dampak 
terhadap kerusakan lingkungan yang lebih 
buruk lagi. Kerusakan lingkungan yang terjadi 
adalah penurunan jumlah dan mutu lingkungan 
diantaranya penurunan mutu dari keberadaan 
sumberdaya alam seperti, tanah, tata air dan 
keanekaragaman hayati, menurunnya produksi 
pertanian dan konsekuensinya menyebabkan 
masyarakat menjadi miskin. 

Berbagai kebijakan telah digulirkan 
sebagai landasan atau dasar dalam upaya 
menyelesaikan masalah sengketa dalam kawasan 
hutan baik antar pemerintah dan masyarakat 
maupun interen masyarakat itu sendiri,  meskipun 
secara nyata masih banyak konflik internal 
yang terjadi di lapangan.  Untuk itu diperlukan 
komitmen seluruh pihak untuk dapat secara 
lebih arif menyikapi dan mencari penyelesaian 
atas permasalahan yang terjadi. Berbagai 
pemikiran dari seluruh pihak tentunya diharapkan 
memberikan sumbangsih yang berharga, 
dengan satu tujuan mulia untuk memperkokoh 
pengelolaan hutan di Indonesia dengan tetap 
memperhatikan koridor kelestarian hutan dan 
kehidupan masyarakat secara berkelanjutan serta 
menjunjung hukum yang berlaku. 

DaMPaK aLIH FUngSI LaHan
Lahan dan Penggunaan lahan pada 

umumnya secara garis besar dapat dikelompokkan 
menjadi : hutan, tegalan, perkebunan, sawah, 

pemukiman dan penggunaan lain.   Penetapan 
penggunaan lahan pada umumnya didasarkan 
pada karakteristik lahan dan daya dukung 
lingkungannya.  Lahan merupakan bagian 
dari bentang lahan (Lanscape) yang meliputi 
lingkungan fisik termasuk iklim, topografi / 
relief, hidrologi tanah dan keadaan vegetasi 
alami yang semuanya secara potensial akan 
berpengaruh terhadap penggunaan lahan.  Secara 
umum Lahan (land) diartikan sebagai suatu 
lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, 
hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor 
tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. 
Termasuk didalamnya adalah akibat-akibat 
kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun 
masa sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah 
pantai, penebangan hutan dan akibat-akibat yang 
merugikan seperti erosi dan akumulasi garam.  

Penggunaan lahan secara umum biasanya 
digunakan untuk tujuan evaluasi lahan secara 
kualitatif atau dalam survei tinjau seperti untuk 
kegiatan perkebunan, pertanian tanaman pangan 
atau kegiatan peternakan atau daerah untuk 
sarana rekreasi. Sedangkan penggunaan lahan 
secara khusus adalah tipe penggunaan lahan 
yang diperinci sesuai dengan syarat-syarat 
teknis untuk suatu lokasi dengan kedaan fisik 
dan sosial ekonomi tertentu, misalnya tanaman 
pangan tadah hujan, pengelolaan lahan dengan 
ternak atau usaha penanaman tanaman hanya 
untuk satu jenis tanaman atau beberapa jenis 
tanaman (Agroforestry).   Dampak lain dari 
perubahan penggunaan lahan terhadap kondisi 
tata air (hidrologis) adalah karena terjadinya 
perubahan perilaku dan fungsi air permukaan. 
Dalam keadaan ini terjadi pengurangan aliran 
dasar (base flow) dan pengisian air tanah, 
sehingga menimbulkan ketidakseimbangan tata 
air.  Pertanyaannya apakah kita sadar tentang 
kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita 
ataukah tidak ? dan bagaiman cara yang tepat 
untuk dapat bertindak dalam mengatasi terjadinya 
kerusakan lahan yang ada ?

DUSUng SeBagaI SISteM 
agrOFOreStrI

Agroforestri  merupakan istilah kolektif 
untuk sistem penggunaan lahan, yang secara 
terencana dilaksanakan pada satu unit lahan 
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dengan mengkombinasikan tumbuhan berkayu 
(pohon, perdu, palem, bambu dll.) dengan tanaman 
pertanian dan/atau hewan (ternak) dan/atau ikan, 
yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau 
bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis 
dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada. 
Menurut definisi beberapa para ahli, agroforestri 
seyogyanya menitikberatkan dua karakter 
pokok yang umum dipakai pada seluruh bentuk 
agroforestri yang dapat dibedakan dengan sistem 
penggunaan lahan lainnya:
•	 Adanya pengkombinasian yang terencana/

disengaja dalam satu bidang lahan antara 
tumbuhan berkayu (pepohonan), tanaman 
pertanian dan/atau ternak/hewan baik secara 
bersamaan (pembagian ruang) ataupun 
bergiliran (bergantian waktu).

•	 Ada interaksi ekologis dan/atau ekonomis 
yang nyata/jelas, baik positif dan/atau 
negatif antara komponen-komponen sistem 
yang berkayu maupun tidak berkayu.

Sedangkan Huxley (1999), mendefenisikan 
agroforestri sebagai : 
•	 S i s t e m  p e n g g u n a a n  l a h a n  y a n g 

mengkombinasikan tanaman berkayu 
(pepohonan, perdu, bambu, rotan dan 
lainnya) dengan tanaman tidak berkayu atau 
dapat pula dengan rerumputan (pasture), 
kadang-kadang ada komponen ternak 
atau hewan lainnya (lebah, ikan) sehingga 
terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis 
antara tanaman berkayu dengan komponen 
lainnya. 

•	 S i s t e m  p e n g u n a a n  l a h a n  y a n g 
mengkombinasikan tanaman berkayu 
dengan tanaman tidak berkayu (kadang-
kadang dengan hewan) yang tumbuh 
bersamaan atau bergiliran pada suatu lahan, 
untuk memperoleh berbagai produk dan 
jasa (services) sehingga terbentuk interaksi 
ekologis dan ekonomis antar komponen 
tanaman.  

•	 Sistem pengeloloaan sumber daya alam yang 
dinamis secara ekologi dengan penanaman 
pepohonan di lahan pertanian atau padang 
penggembalaan untuk memperoleh berbagai 
produk secara berkelanjutan sehingga dapat 
meningkatkan keuntungan sosial, ekonomi 

dan lingkungan bagi semua pengguna 
lahan.

Bentuk penggunaan lahan yang ada 
dapat dikaji kembali melalui proses evaluasi 
sumberdaya lahan, sehingga dapat diketahui 
potensi sumberdaya lahan untuk berbagai 
penggunaannya. Untuk lebih memperluas pola 
pengelolaan sumberdaya lahan diperlukan 
teknologi usaha tani yang tidak terlalu terikat 
dengan pola penggunaan lahan dan akan lebih 
parah lagi hasilnya apabila pembangunan 
pertanian masih melalui pendekatan sektoral 
tanpa ada integrasi dalam perencanaan maupun 
implementasinya. Agroforestry adalah pola usaha 
tani produktif yang tidak saja mengetengahkan 
kaidah konservasi tetapi juga kaidah ekonomi. 
Beberapa ciri penting agroforestri yang 
dikemukakan oleh Lundgren dan Raintree, 
(1982) adalah: 
1. Agroforestri biasanya tersusun dari dua 

jenis tanaman atau lebih (tanaman dan/atau 
hewan). Paling tidak satu di antaranya 
tumbuhan berkayu.

2.   Siklus sistem agroforestri selalu lebih dari 
satu tahun.

3.  Ada interaksi (ekonomi dan ekologi) antara 
tanaman berkayu dengan tanaman tidak 
berkayu.

4.   Selalu memiliki dua macam produk atau 
lebih (multi product), misalnya pakan ternak, 
kayu bakar, buah-buahan, obat-obatan.

5.  Minimal mempunyai satu fungsi pelayanan 
jasa (service function), misalnya pelindung 
angin, penaung, penyubur tanah, peneduh 
sehingga dijadikan pusat berkumpulnya 
keluarga/masyarakat.

6.  Untuk sistem pertanian masukan rendah 
di daerah tropis, agroforestri tergantung 
pada penggunaan dan manipulasi biomasa 
tanaman terutama dengan mengoptimalkan 
penggunaan sisa panen.

7.  Sistem agroforestri yang paling sederhanapun 
secara biologis (struktur dan fungsi) maupun 
ekonomis jauh lebih kompleks dibandingkan 
sistem budidaya monokultur.

Di Maluku sistim agroforestri tradisional 
lebih dikenal dengan nama dusung.  Masyarakat 
Ambon dan Lease mengartikan Dusung sebagai 
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suatu lahan yang diusahakan baik dengan tanaman 
umur panjang (ciri pohon kehutanan), dan 
tanaman umur pendek (ciri tanaman pertanian) 
dan dimiliki oleh keluarga atau marga, mata 
rumah  (rumatau).   Pada lahan tersebut terdapat 
tanaman umur panjang yang bervariasi atau 
jenis-jenis tanaman peladangan yang mempunyai 
waktu produksi berbeda,  ada yang jangka pendek 
(1-3 bulan), menengah (5-6 bulan) ataupun jangka 
panjang (1-2 tahun).  Ada beberapa keunggulan 
dan manfaat dari agroforestri tradisional sistem 
dusung bila ditinjau dari segi ekonomi, konservasi 
dan ekologi untuk daerah tropis antara lain; 
a)   Menjamin dan memperbaiki kebutuhan 

bahan pangan;
•	 Meningkatkan persediaan pangan baik 

tahunan atau tiap-tiap musim; perbaikan 
kualitas nutrisi, pemasaran dan proses-
proses dalam agroindustri

•	 Diversifikasi produk dan pengurangan 
risiko gagal panen

•	 Keterjaminan bahan pangan secara 
berkesinambungan.

b)   Memperbaiki penyediaan energi lokal, 
khususnya produksi kayu bakar;
•	 Suplai yang lebih baik untuk memasak 

dan pemanasan rumah terutama untuk 
daerah pegunungan atau daerah berhawa 
dingin.

c)   Meningkatkan, memperbaiki secara kualitatif 
dan diversifikasi produksi bahan mentah 
kehutanan maupun pertanian;
•	 Pemanfaatan berbagai jenis pohon dan 

perdu, khsusnya untuk produk-produk 
yang dapat menggantikan ketergntungan 
dari luar seperti zat pewarna, obat-
obatan, zat perekat, rempah-rempah dan 
lain-lain.

•	 Diversivikasi baik berupa produk atau 
jasa dan mengurangi  fluktuasi harga 
pasar atau menghindari kegagalan fatal 
pemanenan pada budidaya tunggal.

d).  Memperbaiki kualitas hidup daerah pedesaan, 
khususnya pada daerah dengan persyaratan 
hidup yang sulit (masyarakat hidup dibawah 
garis kemiskinan)
•	 Mengusahakan peningkatan pendapatan, 

dengan kegiatan usahatani di lahan yang 
tersedia

•	 Mengatur penyediaan tenaga kerja 
berdasarkan tingkat usia dari setiap 
keluarga yang masih tradisional 
berdasarkan adat istiadat dan hak 
kepemilikan lahan

•		 Memelihara nilai-nilai budaya dalam 
kehidupan masyarakat

e). Memperbaiki kualitas lingkungan dan 
menghasilkan kemampuan produksi dan jasa 
secara berkelanjutan.
•	 Mencegah terjadinya erosi tanah dan 

degradasi lahan
•	 Per lindungan keanekaragaman hayati
•	 Perbaikan tanah melalui  fungsi 

humufikasi dan ketersedian unsur hara 
dan  mulsa hasil dekomposisi untuk 
nutrisi tanaman

•	 Shelterbelt, pohon pelindung (shak trees), 
winbrake, pagar hidup (life fence).

•	 Mengatur tata air melalui fungsi 
hidrologis 

Salah satu fungsi agroforestri pada level 
bentang lahan (skala meso) yang sudah terbukti 
di berbagai tempat adalah kemampuannya untuk 
menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber 
daya alam dan lingkungan, khususnya terhadap 
kesesuaian lahan. Beberapa dampak positif sistem 
agroforestri pada skala meso ini antara lain: 
(a) Memelihara sifat fisik dan kesuburan 

tanah, 
(b) Memper tahankan fungsi  h idrologi 

kawasan,
(c) Mempertahankan cadangan karbon,
(d) Mengurangi emisi gas rumah kaca, dan 
(e) Mempertahankan keanekaragaman hayati. 

Fungsi agroforestri itu dapat diharapkan 
karena adanya komposisi dan susunan spesies 
tanaman dan pepohonan yang ada dalam satu 
bidang lahan. (Widianto. et al. 2003).

KOnDISI DUSUng Dan HUtan 
SeKUnDer

Konsep dusung kalau ditelusuri sebenarnya 
adalah suatu modifikasi dari ekosistem yang baru 
terbentuk dengan manfaat yang lebih besar. 
Misalnya dari segi ekologi karena memiliki 
keberagaman hasil yang perlu dilestarikan 
baik hewan, tanaman maupun jasad renik. Dari 
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segi ekonomi bahwa masyarakt sudah dapat 
memenuhi seluruh kebutuhan dari hasil tanaman-
tanaman yang diusahakan. Dari segi konservasi 
melalui stratifikasi tajuk yang terbentuk dapat 
menciptakan siklus air secara teratur dan 
menciptakan siklus energi dan aliran materi 
untuk proses dekomposisi tanah dan pertumbuhan 
tanaman.   Kombinasi tanaman pada agroforestry 
“Dusung” dicirikan dengan beberapa tipe 
penggunaan lahan yang terbentuk juga berbeda 
pada setiap agroekosistemnya. Tipe dusung di 
Maluku dimulai dengan komposisi yang paling 
sederhana sampai yang lebih kompleks. Misalnya 
kombinasi tanaman monokultur hutan sagu 
(empat jenis tanaman sagu atau Metroxylon, spp), 
kombinasi tanaman peladangan umbi-umbian 
(ubi jalar atau Discorea alata, kembili atau 
Discorea esculentum  singkong atau  Manihot 
utilizima, pisang atau Musa spp) dll.

Dalam pola pertanian dusun, tanaman 
tahunan merupakan usaha pokok (main crops), 
sedangkan tanaman setahun dan tanaman 
hutan merupakan usaha tambahan (secondary 
crops). Jenis-jenis tanaman tahunan yang paling 
utama adalah kelapa (Cocos nucifera), cengkih 
(Eugenia aromatica), pala (Myristica fragrans), 
sagu (Metroxylon sago) dan tanaman buah-
buahan seperti durian (Durio zibetinus), langsat 
(Langsium sp), duku (Langsium domesticum), 
advokat (Anona muricata), gandaria (Buea 
macrophylla), manggis (Garcinia manggostana), 
mangga (Mangifera spp) dan jambu (Eugenia 
jambolana) dan lain-lain. Sedangkan tanaman 
setahun (annual crops) umumnya didominasi oleh 
singkong (Manihot utilisima), ubi jalar (Ipomua 
spp), talas (Calocasia esculenta), pisang (Musa 
spp), jagung (Zea mays), kacang tanah (Arachis 
hipogea) dan sayur-sayuran. Tanaman sayuran 
yang banyak diusahakan adalah genemo (Gnetum 
gnemo), bayam (Amarantus sp), kacang panjang 
(Vigna sinensis), sawi (Brasisca sp), Terong 
(Solannum tuberesum), ketimun (Cucurbita sp), 
tomat (Solannum lycopersicum), matel, papari 
dan lain-lain.  

Kalau dilihat lebih detail, bahwa manfaat 
dusun akan mempengaruhi jalannya air dari hujan 
ke permukaan tanaman sampai meresap ke dalam 
tanah dan akhirnya akan keluar ke permukaan 
melalui mata air dan sungai.   Menurut Priono dan 

Siswamartana (2003), pengaruh hutan terhadap 
hidrologi dapat dikelompokan menjadi 4 yaitu;
• Pengumpulan oleh tajuk atau (intersepsi), 

curah antar tajuk (troughfall) dan aliran 
batang (stemflow)

• Perubahan lengas tanah dan perubahan air 
tanah. Dengan adanya hutan maka kadar 
lengas tanah menjadi lebih tinggi

• Perubahan sifat fisik tanah. Hutan akan 
meningkatkan infiltrasi air dan memperbaiki 
struktur tanah sehingga tanah menjadi lebih 
tinggi

• Perubahan watak aliran air sungai. Aliran 
sungai yang keluar dari hutan cenderung 
mempunyai fruktuasi yang rendah antara 
debit maksimum dan minimum.  

KOnSerVaSI LaHan SISteM DUSUng
Pengelolaan dan pemanfaatan sistem 

agroforestry “Dusung” di Maluku sudah dilakukan 
masyarakat secara turun temurun. Sistem 
agroforestry ini, merupakan warisan sekaligus 
modal produksi yang dapat diambil sewaktu-
waktu sesuai musim panen.  Manfaat langsung 
maupun tidak langsung dari hasil produksi 
tanaman yang ditanam atau tumbuh sendiri di 
dalam dusung, yang kemudian dimanfaatkan 
dengan selalu mengingat kelangsungan dan 
kelestarian kebun atau hutan tersebut.   Kombinasi 
tanaman campuran strata bawah (rerumputan, 
tanaman rempah dan obat-obatan, kusu-kusu padi 
atau Andropogon amboinensis, untuk makanan 
ternak). Kombinasi tanaman campuran strata 
menengah seperti buah-buahan (durian, langsat, 
manggis, duku, gandaria, jambu, kenari), tanaman 
palawija (cengkih, pala, coklat, kenari dan petai), 
dan kombinasi tanaman berkayu strata atas seperti 
sengon, jabon, titi, jenis ficus, dll) (Wattimena 
2007).

Menurut Silaya (2005), istilah dusung 
digunakan pada lahan yang berkaitan dengan 
pemilikan dan penggunaannya seperti dusung 
sagu, dusung damar, dusung pala, dusung 
cengkih, dusung kelapa dan lain-lain. Bentuk 
sistem agroforestry “Dusung” memang memiliki 
ciri khas dan  keunikan tersendiri dibandingkan 
dengan ciri agroforesty umumnya yang dijumpai 
di Indonesia. Hal ini karena penggunaan lahan 
yang terbentuk pada sistem agroforesty “Dusung” 
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banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat, 
pola bercocok tanaman dan kondisi tapak/tempat 
tumbuh tanaman, sehingga dengan sendirinya 
mencirikan kondisi agroekosistem dari setiap 
pulau di Maluku juga akan berbeda. Olehnya 
untuk Pulau Ambon agroforestri “Dusung” yang 
terbentuk akan berbeda dengan Pulau Seram 
maupun Lease, sekalipun dapat dikatakan bahwa 
semuanya memiliki “Dusung”. 

Adanya pertambahan penduduk dan 
perubahan sosial ekonomi masyarakat di Pulau 
Ambon dan pulau-pulau lainnya,  diperkirakan 
akan berdampak pada perubahan penggunaan 
dan menurunkan nilai produktifitas lahan sebagai 
sumber kelangsungan hidup bagi masyarakat.  
Kondisi ini akan mempengaruhi fungsi dan 
peran struktur tanaman pada sistem agroforesty 
“Dusung”,  karena pola pemanfaatan yang tidak 
sesuai dengan kaidah konservasi, ekologis dan 
ekonomis. Pada gilirannya sumber daya tersebut 
akan punah dan usaha penyelamatannya belum 
terbayangkan.  Manfaat alamiah yang menjadi 
keunggulan dari sistem dusung bagi aspek 
konservasi adalah terutama mempengaruhi aliran 
air dalam berbagai tahap yakni;
• Intersepi : selama kejadian hujan tajuk 

pohon dapat mengintersepsi dan menyimpan 
sejumlah air hujan dalam bentuk lapisan tipis 
air (waterfilm) pada permukaan daun dan 
batang yang selanjutnya akan mengalami 
evaporasi sebelum jatuh ke tanah. 

• Perlindungan agregat tanah :  vegetasi dan 
lapisan seresah melindungi permukaan tanah 
dari pukulan langsung butir-butir hujan 
yang dapat menghancurkan agregat tanah 
sehingga terjadi pemadatan tanah.

• Infiltrasi :  struktur tanah yang mantap 
dari aktifitas biota tanah (cacing tanah) 
pada lapisan permukaan tanah  dapat 
mempengaruhi proses dekomposisi tanah 
untuk menghasilkan bahan organik tanah 
yang dapat menyerap air dalam jumlah yang 
banyak untuk aktifitas perakaran. 

• Serapan air :  sepanjang tahun tanaman 
menyerap air dari berbagai lapisan tanah 
untuk mendukung proses transpirasi dari 
permukaan daun. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi jumlah resapan air pada 
pohon adalah fenologi pohon, distribusi 
akar dan respon fisiologi pohon terhadap 
cekaman parsial air tersedia. Resapan air 
oleh pohon akan mempengaruhi jumlah air 
yang dapat disimpan di dalam tanah dari 
kejadian hujan berikutnya sehingga akan 
mempengaruhi bentuk infiltrasi.

•  Drainase Landsekap :  besarnya drainase 
suatu lansekap (bentuk lahan) dipengaruhi 
oleh beberapa faktor antara lain kekasaran 
permukaan tanah, relief permukaan 
tanah yang memungkinkan air tinggal 
di permukaan tanah lebih lama sehingga 
mendorong terjadinya infiltrasi, tipe saluran 
yang terbentuk akibat air permukaan yang 
dapat memicu terjadinya aliran cepat air 
tanah (quick flow). Sedangkan adanya 
daerahg rawa pada suatu landsekap dapat 
mengurangi terjadinya banjir di daerah 
hilir. Namun sebaliknya, jika ada usaha 
mengurangi aliran ke hilir, justru akan 
meningkatkan resiko banjir di daerah hilir.

Jadi dampak umum dari konservasi hutan 
atau perubahan tutupan pohon pada suatu bentang 
lahan dapat dipahami dari kombinasi dan interaksi 
berbagai proses tersebut di atas. Keberadaan 
fungsi dan peran dusung sebagai bentuk usahatani 
agroforestry apabila dikelola secara baik dan 
professional akan memberikan keuntungan ganda 
bagi kebutuhan hidup masyarakat setempat.  
Apakah kondisi ini sampai sekarang masih 
dapat dipertahankan ?  Untuk memprediksi daya 
dukung dan kerusakan lahan yang telah terjadi 
pada agroekosistem dusung, maka diperlukan 
suatu kajian dan analisis perubahan penggunaan 
dari lahan dusung itu sendiri, serta mengkaji nilai 
produktifitasnya pada setiap tipe penggunaan 
lahan yang telah ada dan sementara dibudidayakan 
masyarakat Maluku pada umumnya. 
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