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PEMAPANAN AGROFORESTRY SELAKU  BENTUK 
PEMANFAATAN LAHAN MENURUT KRITERIA 

PENGAWETAN TANAH DAN AIR 1 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Ringkasan 

Dikemukakan sejumlah ciri utama, berbagai bentuk dan sasaran pokok 

agroforestry. Ketiga kriteria ini dipakai sebagai titik tolak pembahasan, yang berkisar pada 

soal : faktor pendorong penciptaan sistem agroforestry, kriteria kesesuaian lahan untuk 

agroforestry, faktor pemenuhan fungsi agroforestry, dan pembandingan agroforestry 

dengan sistem lain menurut kriteria fungsi. Pemapanan agroforestry dapat ditentukan oleh 

keadaan fisik lahan, ketersediaan teknologi atau keterampilan untuk menerapkan sistem 

lain, keadaan sosial dan/atau ekonomi yang memolakan penggunaan lahan kini. 

 Agroforestry merupakan sistem tersendiri dan bukan sekadar campuran pertanian-

perhutanan-peternakan. Keberhasilan pemapanan agroforestry tergantung pada ketepatan 

memilih bentuk dan menentukan sasaran menurut kebutuhan setempat dan 

ketergabungannya dengan kebiasaan petani setempat. Ini berarti, bahwa agroforestry 

merupakan suatu penyelesaian “ad hoc”, baik menurut tempat maupun waktu. Agroforestry 

menghendaki penghampiran sistem yang pragmatik. Pembahasan ditekankan pada gatra 

pengawetan sumber air dan tanah. Akan tetapi oleh karena hubungan antar gatra sangat 

erat maka tidak terhindarkan penyinggungan gatra yang lain. 

 

Pendahuluan 

Ciri, bentuk dan sasaran agroforestry dapat disarikan dari tulisan Wassink (1977) 

dan King (1979). Ciri (characteristic) agroforestry ialah : 

1. Budidaya tanaman menetap pada sebidang lahan 

2. Mengkombinasikan pertanaman semusim dan tahunan secara berdampingan atau 

berurutan, tanpa atau dengan pemeliharaan ternak 

3. Menerapkan pengusahaan yang sedapat-dapat tergabungkan (compatible) dengan 

kebiasaan petani setempat budidaya tanaman 

                                                 
1 Seminar Agroforestry dan Pengendalian Peladangan. 1981 
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4. Merupakan sistem pemanfaatan lahan, yang pertanaman pertanian, perhutanan dan atau 

peternakan menjadi anasirnya (component), baik secara struktur maupun fungsi 

 

Agroforestry sebagai suatu istilah generik mencakup berbagai bentuk :  

1. Agri-silvikultur, gabungan pertanaman pertanian-perhutanan, atau pertanian-

perhutanan-peternakan yang ternak tidak digembalakan, melainkan dipelihara dengan 

hijauan potong 

2. Sistem silvopastoral, gabungan pertanaman perhutanan-peternakan yang ternak 

digembalakan 

3. Sistem agro-silvo-pastoral, gabungan pertanaman pertanian-perhutanan-peternakan 

yang ternak digembalakan 

4. Sistem perhutanan serbaguna, yang pohon hutan dibudidayakan untuk menghasilkan 

kayu dan juga pangan dan/atau makanan ternak berupa daun dan/atau buah 

 

Sasaran pokok agroforestry ialah : 

1. Mengoptimumkan produksi gabungan pertanian-perhutanan dengan atau tanpa 

peternakan 

2. Mengawetkan dan memperbaiki lahan usaha 

3. Memanfaatkan tenaga kerja tersediakan sebaik-baiknya 

 

Ciri, bentuk dan sasaran agroforestry dipakai sebagai titik tolak pembahasan, yang 

berkisar pada soal : 

1. Persoalan yang mendorong penciptaan gagasan agroforestry 

2. Keadaan lahan yang menghendaki pemanfaatan secara agroforestry 

3. Faktor yang menentukan atau berpengaruh atas pemenuhan fungsi agroforestry, khusus 

dalam hal pengawetan dan peningkatan kemampuan sumber air dan tanah 

4. Apakah agroforestry merupakan sistem terbaik untuk menghadapi kemerosotan, atau 

mencegah kemerosotan, hakekat sumber air dan tanah 

 

Kelahiran Konsep Agroforestry 

Keadaan yang menghidupkan gagasan tentang agroforestry dapat disarikan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan peladangan yang merusak sumber air dan tanah 
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2. Pertanian subsistem pada lahan marginal 

3. Penggunaan lahan submarginal karena tekanan penduduk  

4. Pertanian pada lahan, yang karena mutunya, tidak memungkinkan penerapan gaya 

pertanian menetap yang maju. 

5. Penduduk belum mampu menangani pertanian menetap maju yang rumit, yang mutu 

lahan sebetulnya cocok untuk diterapi sistem pertanian itu. Dalam hal ini agroforestry 

dipakai sebagai sistem peralihan (transitional) 

6. Keterbatasan kemampuan sistem penggunaan lahan yang ada untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu masyarakat pedesaan (energi, bahan bangunan, makanan ternak) 

7. Pendapatan usaha tani yang tidak merata sepanjang tahun (paceklik) dan sistem 

perlumbungan (stockpiling) yang lemah 

8. Tingkat pengangguran yang tinggi secara nisbi di daerah pedesaan, yang dapat menjadi 

faktor peningkatan laju urbanisasi 

(Von Maydell, 1979; Andriesse, 1979; Wassink, 1977). 

 

Keadaan pendorong agroforestry terbagi menjadi kelompok fisik, teknologi atau 

keterampilan, sosial (kependudukan, pendidikan), ekonomi, dan pengelolaan. Macam 

keadaan pendorong menentukan bentuk agroforestry yang sesuai untuk dikembangkan. 

Agroforestry merupakan suatu penyelesaian “ad hoc” menurut tempat dan/atau waktu. 

 

Keadaan Lahan Dan Agroforestry 

Berdasarkan batasan pengertian agroforestry dalam Bab 1 dan kriteria pemapanan 

(estabilishment) agroforestry dalam Bab 2, hubungan antara lahan dan agroforestry adalah 

: 

1. Lahan sebagai sumberdaya dengan gatra (aspect) bentangan (space) dan habitat 

2. Agroforestry sebagai sistem masukan (input system) yang dipadukan dengan lahan 

induk sebagai sistem induk (parent system), sehingga terbentuk suatu sistem produksi 

(production system) 

Lahan mempunyai nilai pakai dan menyediakan kesempatan untuk dipakai, yang 

tercangkup dalam pengertian “kemampuan” (capability). Agroforestry memiliki daya pakai 

dan bertindak sebagai pelaku (agent) menjelmakan kemampuan aktual (produktivitas) dari 

kemampuan hakiki (intrinsic) lahan. Perbedaan antara kemampuan hakiki dan kemampuan 

aktual merupakan ukuran kemampuan potensial. Tergantung pada kemempanan 
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(effectiveness) pelaku, perbedaan ini dapat kecil atau besar. Makin mempan kerja pelaku, 

perbedaan makin kecil, berarti lahan terpakai makin sempurna, keluaran (out-put) sistem 

produksi makin memdekati keluaran potensial atau maksimum. 

Pencapaian keluaran potensial pada lazimnya dibatasi oleh pertimbangan 

ketersediaan teknologi, kejituan (efficiency) ekonomi, kelayakan sosial-budaya dan/atau 

keterijinan dampak lingkungan. Maka keluaran optimum yang menjadi sasaran. 

Pengoptimuman keluaran ini masih ditentukan pula oleh kemempanan dakhil (internal 

effectveness) sistem agroforestry, berarti kemempanan total saling tindak (interaction) 

antar anasir agroforestry, dan kemempanan pemaduan agroforestry sebagai sistem 

masukan dengan lahan sebagai sistem induk. 

Keadaan lahan menurut kriteria pengawetan tanah dan air tersidik (identified) 

dengan variabel : 

1. Erosivitas hujan  

2. Erodibilitas tanah 

3. Panjang dan landaian lereng 

4. Sistem pertanaman dan usaha pengawetan tanah kini 

5. Tingkat dan profil kesuburan tanah serta cadangan mineral hara  

6. Neraca air pada aras (level) wilayah (neraca air alamiah) dan pada aras ragam 

pemanfaatan lahan (land utilization types) yang merupakan neraca air aktual (sudah 

mencangkup kesudahan usaha pengawetan lengas tanah) 

 

Variabel 1 s.d 4 terangkum dalam persamaan umum kehilangan tanah (PUTK) : 

A = RKSLCP 

Yang A adalah jumlah tanah yang hilang tererosi, R adalah erosivitas hujan, K 

adalah erodibilitas tanah, S dan L berturut-turut adalah landaian dan panjang lereng, C 

adalah sistem pertanaman dan P adalah usaha pengawetan tanah yang diterapkan. Variabel 

5 bersama dengan kepentingan yang perlu dilindungi di daerah hilir yang diluasai oleh 

daerah erosi (commanded area), menentukan batasan “laju erosi terbolehkan” (permissible 

or tolerable rate of ersion). Laju ini dapat lebih tinggi daripada laju erosi alamiah atau 

geologi. 

Erosi berlangsung dalam dua tahap, yaitu pelepasan zarah dari ikatan agregat 

(detachment) dan pengangkutan zarah yang sudah terlepas (transport). Pelepasan 

dikerjakan oleh energi potensial, EP = mgh (m = massa, h = selisih tinggi, g = percepatan 
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gravitasi), dan dibantu oleh energi kinetik, EK = ½mv2 (v = kecepatan aliran. 

Pengangkutan dikerjakan oleh EK. Ada erosi yang terbatasi oleh proses pelepasan, berarti 

potensi pengangkutan melebihi potensi pelepasan (detachment-limited), ada yang terbatasi 

oleh proses pengangkutan (transport-limited). Penyelesaian kedua macam watak erosi ini 

berbeda (Morgan,1979). 

 

Kriteria Manfaat Agroforestry 

Kriteria manfaat yang gayut (relevant) dengan peranannya dalam pelestarian harkat 

lahan ialah : 

1. Pengendalian erosi secara langsung di kawasan agroforestry dan pengendalian 

sedimentasi secara tidak langsung di baruh (liowland) yang dikuasainya (commanded), 

yang terbagi dua menurut watak erosi : 

1.1. Terbatasi oleh pelepasan  

1.2. Terbatasi oleh pengangkutan 

2. Pengendalian gerakan massa (mass movement) secara langsung di kawasan 

agroforestry dan pengendalian timbunan secara tidak langsung di baruh yang 

dikuasainya 

3. Pengawetan dan peningkatan kesuburan tanah 

4. Pengawetan dan pengambangan sumber air, baik juimlah maupun mutu : 

4.1. Sumber air beredar (circulating), yaitu sungai 

4.2. Sumber air simpanan (pool), yaitu lengas tanah, air tanah dalam akuifer dan dalam 

akuiklud 

5. Produktivitas sistem produksi 

6. Pengantaran ke sistem pertanian menetap yang lebih maju 

 

Kriteria yang menyangkut erosi, gerakan massa, kesuburan tanah, lengas tanah, air 

tanah dalam akuiklud, produktivitas sistem dan pemajuan sistem pertanian, merupakan 

kriteria setempat. Kriteria yang menyangkut sedimentasi, timbunan, sungai dan air tanah 

dalam akuifer, merupakan kriteria luas pengaruh. Kriteria setempat (kawasan agroforestry 

sendiri) biasanya lebih ringan dan berjangka lebih pendek, sedang krtiteria luas pengaruh 

(kawasan yang berasosiasi dengan kawasan agroforestry) berisi persyaratan lebih berat dan 

berjangka panjang. 
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Kriterium produktivitas sistem penting sekali. Dapat saja semua atau bagian 

terbesar  kriteria terpenuhi baik, namun berakibat penurunan produktivitas. Hutan lindung 

bolehjadi mudah memenuhi kriteria 1,3 dan 4, akan tetapi harkat produktivitasnya nihil. 

Menurut laju penghasilan dan kesegeraan pemenuhan kebutuhan, pohon hutan 

berproduktivitas rendah (kelambanan turnover hayati). Jadi kriterium ini menghendaki 

imbangan yang menguntungkan antara anasir agroforestry yang berfungsi menghasilkan 

dan yang berfungsi memantapkan sistim. Kriterium terakhir berkaitan dengan pengertian 

agroforestry sebagai sistim peralihan, sebelum pengusaha lahan mampu memilih alternatif 

dan menerapkan peranti (subtitute device), yang memberikan peluang usaha lebih besar 

dalam batas keamanan tertangguhkan (tolerable).  

 

Agroforestry Dan Peladangan 

Dalam hal pengawetan tanah dan air orang pada umumnya mempertentangkan 

hutan terhadap ladang. Segala yang baik dimiliki hutan dan segala yang buruk adalah ciri 

ladang. Sistim ladang merupakan bentuk agroforestry tertua dan bentuk pertanian awal di 

seluruh dunia. Ladang dapat berkembang dalam kawasan ekosistim hutan, dalam bahasa 

Belanda dinamakan “bosladangbouw”, atau dalam ekosistim sabana atau perumputan 

(prairie), yang dalam bahasa Belanda disebut “grasladangbouw”. Di Indonesia keduanya 

ada (Hagreis, 1931). Hubungan antara hutan dan manusia dimulai sejak kehadiran manusia 

di muka bumi ini. Dari hutan manusia memperoleh kayu, makan (buah, umbi, daun, 

binatang buruan), sandang (daun, kulit kayu, kulit binatang), papan, alat dan senjata 

(dahan, ranting), atau tempat menyelamatkan diri dari musuh. Kemudian hari hutan 

menjadi tempat melepaskan ternaknya atau dibuka untuk bercocok tanam. Manusia 

menggunakan kaidah ekosistem hutan untuk mempertahankan atau mengembalikan 

kesuburan tanah. Maka lahirlah sistim ladang. Di dalam kawasan sabana atau perumputan, 

sistim ladang mempunyai padanan berupa penggembalaan ternak nomadik  

Selama asas ekologi terpenuhi, daur edar sepadan dengan masa regenerasi 

sumberdaya tanah secara alamiah, sistim ladang serasi bagi masyarakat pra-teknologi dan 

pra-ekonomi. Peladangan merupakan ujud agroforestry paling sempurna. Peladangan 

menjadi buruk (jahat ?) setelah daur edarnya menyimpang dari asas ekologi. Sebab yang 

menimbulkannya macam-macam : 

1. Kebutuhan lahan meningkat karena tekanan penduduk (faktor hayati) 
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2. Kebutuhan lahan meningkat karena tekanan kebutuhan yang terkait pada masyarakat 

ekonomi (faktor ekonomi, sosial, budaya) 

3. Perubahan kebijaksanaan peruntukan lahan hutan (faktor kebijaksanaan nasional) 

Dalam sebab kedua termasuk kealpaan peladang sendiri. Dia ingin bersatu citra 

dengan masyarakat ekonomi tanpa memiliki prasarana dan sarana yang dipersyaratkan 

untuk itu. 

Persoalan perladangan di Indonesia sudah lama ada, sehingga pada jaman Hindia 

Belanda dibentuk sebuah Panitia bernama “Studie Commissie voor het Ladangvraagstuk”, 

yang telah menyelanggarakan angket luas dan lengkap (1931). Panitia menghadapi dua 

faktor pokok, yaitu kebutuhan lahan luas untuk perluasan perkebunan besar dan 

memantapkan hak mengelola hutan pada Pemerintah demi peningkatan pendapatan 

Pemerintah. Inti persoalan pada waktu itu ialah penurunan martabat peladang dari pribadi 

mandiri menjadi obyek. Maka soal yang gayut sekarang bukanlah “agroforestry untuk 

mengendalikan perladangan”, melainkan “pembenahan agroforestry yang berbentuk 

perladangan sehingga memperoleh perladangan tempat dalam masyarakat ekonomi atau 

dalam rangka kebijaksanaan nasional”. Inti persoalannya ialah mengalihkan agroforestry 

prateknologi dan pra-ekonomi menjadi agroforestry dalam alam teknologi dan ekonomi. 

 Sistem Taungya yang dijalankan mula-mula di Birma dan kemudian meluas ke 

Muangthai, merupakan usaha pembenahan agroforestry perladangan. Boleh juga disebut 

perladangan beraturan. Daur edar diatur selama 60 tahun di Muangthai, tiap KK 

memeroleh lahan garapan 1,6 ha yang dikerjakan selama 1-2 tahun sebelum dipindahkan 

ke lahan garapan berikutnya. Perladangan ini dikaitkan dengan pemapanan hutan jati 

(d’Audretsch & Gelens, 1979). Di Indonesia dikenal sisitem tumpang sari, hanya saja 

barangkali pengaturan daur edar masih perlu ditelaah lebih seksama. 

Menurut Jung (1977) konsep memisahkan urusan pertanian dari perhutanan 

berdasarkan pertimbangan kejituan (efficiency) ekonomi dan kemempanan (effectiveness) 

pengelolaan, yang berhasil baik di masyarakat maju, tidak dapat langsung diterapkan 

dalam masyarakat sedang berkembang. Pengawetan tanah dan air hanya tergabungkan 

(compatible) dengan kesejahteraan penduduk, apabila urusan pertaniam dan perhutanan 

dikoordinasikan sedemikian rupa, sehingga pola penggunaan lahan membantu 

menjelmakan pengawetan dan air, selagi bermanfaat mendukung kelaziman penduduk 

membudidayakan lahannya. Agroforestry dijadikan sistim peralihan menuju ke sistim 

pertanian maju yang memiliki peranti hakiki (built-in device) pengawetan tanah dan air.  
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Pembahasan Dan Kesimpulan 

Makna agroforestry dalam pengawetan air jangan dianggap semata-mata berasal 

dari anasir hutannya. Bahkan hutan sebagai bentuk penggunaan lahan terbaik menurut 

kriterium hidrologi pun masih dipersoalkan. Disamping banyak orang yang yakin, tidak 

sedikit pula yang meragukan atau membenarkan dengan syarat. Persoalan berkisar pada 

hal-hal berikut ini : 

1. Banyak sekali faktor yang menentukan neraca air di suatu wilayah, sehingga 

kebersamaan hutan dengan keadaan hidrologi yang memuaskan tidak selalu 

berhubungan secara kausal mutlak. Pemastian fungsi hidrologi hutan merupakan 

kelemahan generalisasi atas gejala multifaktoral, atau kelemahan pendapat 

deterministik atas dasar peragaan (performance) obyek yang berkelakuan probabilistik 

(Kerbert, 1915; Zwart, 1927; Coster, 1931) 

2. Peranan hutan dalam melancarkan pengisian kembali air tanah setelah tahun kering 

panjang ( menghidupkan kembali mata air) tidak terbukti dalam pengamatan Sody 

(1927) di daerah kuasa hutan lindung gunung Slamet (daerah bekas karesidennan 

Banyumas) 

3. Atas dasar angka lepasan K. Brantas di hulu dan hilir pada musim kemarau selama 20 

tahun Roessel (1927) berkesimpulan, bahwa 

- Tidak ada hubungan antara keadaan keadaan vegetasi hutan dan tingkat lepasan 

aliran. Kerusakan hutan tidak harus berarti keadaan hidrologi buruk atau hutan utuh 

dan  rapat tidak selalu menyebabkan lepasan aliran besar pada musim kemarau 

- Faktor yang paling menentukan adalah formasi geologi yang dilalui aliran (watak 

hidrologi regolit) 

- Faktor yang perlu diperhitungkan ialah luas jaringan pengairan yang menyadap air 

dari aliran bersangkutan. Makin luas jaringannya, makin menurun lepasannya  

4. Menurut Oosterling (1927), yang berperan langsung bukanlah keadaan tegakan hutan, 

melainkan kemampuan seresah menyerap air dan kesarangan tanah hutan. Meskipun 

hutan berada dalam keadaan utuh, akan tetapi seresah tidak terbentuk atau hilang dan 

tanah bersifat mampat, penyaluran permukaan pada waktu hujan deras tetap besar 

Hutan merupakan penguap kuat, yang dapat ditunjukkan dengan albedonya yang 

kecil. Albedo, yaitu nisbah pancaran terpantul terhadap pancaran masuk total, menjadi 

ukuran konsumsi energi. Menurut pengukuran barusan di Kenya, albedo kebun teh 20%, 

hutan bambu 16% dan hutan rimba 9%. Pengukuran lain memperoleh angka 26% untuk 
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padang rumput dan 14% untuk hutan pinus. Tambahan pula pohon berakar luas dan dalam. 

Maka sejak tahun 1932 pemerintah Afrika Selatan melarang penanaman pohon dekat mata 

air dan dalam jarak 20 m dari tepi aliran. Terbukti pula di Afrika Selatan, bahwa karena 

kemampatan tanahnya oleh lalu lintas kegiatan eksploitasi, hutan industri berpengaruh 

buruk atas neraca air (Pereira, 1974).  

Percobaan selama 11 tahun di Sambret (Kenya) membuktikan, bahwa neraca air 

perkebunan teh yang terkelola baik tidak berbeda dengan hutan rimba tropika yang tidak 

terusik (Pereira, 1974). Dengan penebaran mulsa, pemupukan organik, pengolahan tanah 

pada konsistensi yang tepat atau pergiliran dengan tanaman penutup tanah, pertanian dapat 

meniru hutan dalam menciptakan keadaan tanah yang menguntungkan neraca air. Tributh 

(1980) menunjukkan, bahwa monokultur tebu di Cameroon dapat mencegah erosi dan 

dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan, kesuburan tanah karena mulsa daunnya. 

Dibandingkan dengan pertanaman jagung, kadar zat organik dalam tanah berlipat dua.  

Hutan terutama berguna terhadap erosi yang tranport-limited. Hal ini dibenarkan 

oleh fakta yang diajukan oleh Oosterling dalam hutan alam di Jawa dan dalam hutan 

industri di Afrika Selatan menurut Pereira tersebut di atas. Pengundaan lebih berguna 

terhadap erosi yang detachment-limited. Perumputan yang terpelihara baik, disamping 

dapat mengembangkan peternakan (memenuhi kriterium produktivitas), juga sangat 

berguna terhadap kedua macam watak erosi itu. Penggunaan pohon-pohon besar dan 

berakar dalam pada lahan yang rentan (Susceptible) terhadap gerakan massa, dapat 

mendorong kelangsungan proses ini, karena menambah beban yang harus ditopang oleh 

bidang luncur dan menambah licin bidang luncur oleh air perkolasi yang meningkat. 

Mengingat keadaan fisik lahan dapat terjadi, bahwa agroforestry dengan pohon-pohonan 

tidak cocok dan perlindungan kiranya akan berhasil lebih baik dengan sistem penggunaan 

lahan yang lain. Perhatikan daftar terlampir sebagai ilustrasi. 

Konsep agroforestry di Indonesia masih simpang-siur. Perhatikan prosiding 

Lokakarya “Pengalaman dengan Agroforestry di Jawa” (1980) dan “Pembinaan dan 

Pengembangan Hutan Serbaguna “(1981). Belum ada pembedaan konseptual antara forest 

community development menurut batasan d’Audretsch & Gelens (1979) atau “extending 

forest land use menurut pola Korea (Hyun, 1975) dan agroforestry menurut batasan King 

(1979) dll. Agroforestry bertolak dari usahatani atau kawasan pertanian sebagai subsistem. 

Sistem yang lain bertolak dari hutan sebagai satuan usaha atau kepentingan. Akibat dari ini 

ialah, bahwa yang menjadi pembicaraan sampai sekarang ini (di kalangan Kehutanan) 
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selalu “kebijaksanaan Kehutanan mengupayakan keamanan usaha dan kelestarian hutan 

dengan jalan membantu kehidupan petani sekitarnya”. Sasaran bersifat kepentingan 

sektoral, sedang agroforestry bermaksud memberikan landasan ekologi kepada usaha tani, 

yang memiliki jangkauan holistik berupa lingkungan (King, 1979; von Maydell, 1978, 

1979a, 1979b; Andriesse, 1979; Wassink, 1977; Steinlin, 1979a, 1979b; Caesar, 1980). 

Timbul pertanyaan, seminar kali ini akan mengambil titik tolak apa? 

Pendapat von Maydell (1978, 1979a) dan Steinlin (1979b) dapat dipakai 

memapankan agroforestry : 

1.  Pemapanan vegetasi hutan (catat : bukan kawasan hutan) akan serasi dengan   

lingkungan pedesaan kalau menuruti kriteria yang berkiblat kepada kebutuhan 

(demand oriented criteria) daripada berdasarkan pertimbangan kehutanan klasik  

2. Kemempanan terbaik untuk agroforestry dicapai pada lahan yang  

kesalingtergantungan antar anasirnya terungkap nyata 

3.  Diperlukan suatu bentuk kebijaksanaan yang dapat memberikan dasar hukum dan 

kelembagaan (legal and institutional place) kepada “pengelolaan kehutanan 

masarakat” (communal forestry management), yang harus bersifat multidisiplin seluas-

luasnya 

4. Dua bentuk kebijaksaan kehutanan yang lazim, yaitu “mobilisasi modal kayu dalam 

hutan alam” dan “penciptaan hutan produksi sebagai komplemen eksploitasi hutan 

alam dan sumber bahan mentah bagi industri perkayuan” tidak dapat dipakai untuk 

memapankan agroforestry, bahkan dapat menghambatnya   
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Lampiran 

Keadaan Erosi pada Berbagai Bentuk Penggunaan Lahan 
Di DAS Cimanuk 

 

Bentuk penggunaan 
lahan 

Luas yang terkena % Tingkat  

Gundul 53 Berat 
Hutan 48 Sedang-berat 
Tegal 43 Sedang-berat 

Perkebunan,kebun 
jarang sampai rapat 

40 Sedang-berat 

Belukar 28 Sedang-berat 
Sawah 23 Sedang-berat 

Keseluruhan lahan 
purata 

36,2 Sedang-berat 

 

Laporan Direktorat Reboasasi dan Rehabilitasi bulan April 1978 

Klasifikasi tingkat erosi : 

1. Ringan - sebagian horison A hilang dan di beberapa tempat tampak alur-alur sebagai 

gejala awal erosi alur (rill) 

2. Sedang  -  seluruh horison A hilang dan erosi alur meluas 

3. Berat    -  sebagian besar solum tanah hilang dan di beberapa tempat tampak parit-        

parit sebagai gejala awal erosi parit (gully) 

 

Luas erosi pada belukar dan sawah lebih rendah daripada luas purata, sedang yang lain 

lebih tinggi daripada angka purata. Ini berarti, bahwa untuk wilayah semacam DAS 

Cimanuk (erodibilitas tanah tinggi, regolit rentan terhadap gerakan massa), hutan ternyata 

tidak mempan.  
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