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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konversi hutan menjadi lahan pertanian dan tempat tinggal terjadi dalam 

skala luas yang secara signifikan  mengakibatkan penurunan fungsi hutan dalam 

mengatur tata air, mencegah banjir, longsor dan erosi pada Daerah Aliran Sungai 

(DAS) (Farida dan Van Noordwijk, 2004). Upaya rehabilitasi lahan sangat 

diperlukan dalam upaya penyehatan DAS dan peningkatan perikehidupan 

masyarakat DAS. Salah satu upaya rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon. 

Van Noordwijk et al. (2004) melaporkan bahwa penanaman berbagai macam 

pepohonan terbukti dapat meningkatkan porositas tanah, infiltrasi tanah yang 

berdampak mengurangi limpasan permukaan dan erosi sehingga dapat menjaga 

produktivitas tanah. Rehabilitasi lahan selain untuk mempertahankan 

keberlanjutan ekologi, juga perlu mempertimbangkan perekonomian masyarakat 

untuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya di lapangan kedua 

fungsi tersebut tidak bisa tercapai secara harmoni (trade off).  Sistem agroforestri 

merupakan salah satu solusi yang mampu mengendalikan trade off antara 

kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi dalam hamparan lahan pertanian. 

Agroforestri merupakan salah satu sistem penggunaan lahan yang tersusun 

dari campuran berbagai jenis pepohonan (timber, buah-buahan atau MPTS= Multi 

purpose Tree Species) yang dibudidayakan dengan/ tanpa tanaman semusim, 

dengan/ tanpa  ternak dalam satu bidang lahan yang sama, untuk meningkatkan 

pendapatan petani, melestarikan lingkungan dan mempertahankan keindahan 

lanskap (Hairiah  et al., 2001). Sistem agroforestri ini ditawarkan sebagai teknik 

alternatif untuk rehabilitasi lahan terdegradasi. Guna mencapai tujuan tersebut 

diperlukan jumlah bibit pohon yang berkualitas dalam jumlah banyak.  

Bertolak dari kondisi tersebut di atas, maka pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.17/Menhut-II/2012 memandang 

perlu alokasi penyediaan subsidi  penyediaan bibit berkualitas berbasis 

pemberdayaan masyarakat  berupa kegiatan Kebun Bibit Rakyat yang disingkat 

KBR (BPDAS Brantas
a
, 2012).  Kegiatan KBR berupa penyediaan bibit 

berkualitas melalui pembuatan bibit jenis tanaman hutan dan jenis tanaman 
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serbaguna atau disebut Multi Purpose Tree Species  (MPTS) oleh kelompok tani. 

Pada tahun 2010 di Kabupaten Malang yang merupakan bagian hulu DAS Brantas 

terdapat lahan kritis terluas (38.263 ha) (BPDAS Brantas, 2006), telah 

diimplementasikan KBR sebanyak 37 kelompok tani. Penanaman bibit hasil dari 

KBR dilaksanakan pada tahun 2011, dengan jenis tanaman kayu yang banyak 

diminati adalah Sengon (Paraserianthes falcataria) sejumlah 1.203.500 bibit, 

tanaman perkebunan Kakao (Theobroma cacao) sebanyak 220.100 bibit, dan 

tanaman buah Nangka (Artocarpus heterophyllus) sejumlah 73.500 bibit (BPDAS 

Brantas
b
, 2012). Sebagai tindak lanjut dari upaya restorasi DAS kritis tersebut 

diperlukan evaluasi terhadap keberhasilan penanaman tanaman penghijauan. 

Keberhasilan penanaman pohon di sistem agroforestri diharapkan akan mampu 

mempertahankan fungsi ekologi di tingkat DAS dalam mempertahankan 

hidrologi, biodiversitas dan cadangan karbon serta mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat DAS. 

Pertumbuhan pohon adalah fungsi dari kemampuan tertentu dari spesies 

pohon, terutama genetik pohon, dan bagaimana pohon berinteraksi dengan 

lingkungan di mana pohon itu tumbuh. Faktor abiotik yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan pohon meliputi faktor iklim dan tanah. Sifat fisik tanah merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Banyaknya 

kendala fisika tanah akan sering menekan laju pertumbuhan tanaman 

serta membatasi pilihan spesies tanaman (Harris, 1992; Bradshaw et al., 1995 

dalam Jim, 1998). Beberapa sifat fisik tanah yang sering dijadikan indikator faktor 

pertumbuhan tanaman adalah bobot isi, porositas, kemantapan agregat serta 

ketahanan tanah terhadap penetrasi akar. Bobot isi tanah mencirikan tingkat 

kepadatan tanah. Bobot isi tanah dipengaruhi oleh tekstur dan porositas. Tanah 

dengan tekstur kasar, dapat menyediakan sejumlah pori-pori pengaliran air dan 

udara dengan baik (Byrd and Cassel, 1980). Aerasi, pengaliran air tanah dan 

pertumbuhan akar akan terganggu jika porositas total tanah turun di bawah 40% 

(Haan and Valk, 1970). Pertumbuhan akar pohon selain dibatasi oleh rendahnya 

tingkat porositas juga oleh  tingginya kekuatan geser tanah (Jim, 1998), yang 

dicirikan oleh kestabilan agregat.  
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Pertumbuhan tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biotik dan 

abiotik saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi petani. 

Menurut Hermantoro (2011) pengelolaan lahan oleh petani juga menentukan 

pertumbuhan dan produksi tanaman. Berdasarkan pengamatan di lapangan  

pengelolaan tanaman dipengaruhi minat petani terhadap jenis tanaman, yang 

secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Perbedaan minat 

disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang heterogen, sehingga terdapat 

keinginan yang berbeda-beda untuk mengembangkan jenis tanaman tertentu yang 

diharapkan mampu meningkatkan perekonomian. Petani mempunyai pengetahuan 

dan kearifan lokal dan inovasi ekologi yang memadai dalam pengelolaan Sumber 

Daya Alam (SDA) yang penting untuk dipahami agar usaha pengelolaan SDA 

dapat diterima dengan baik (Van Noordwijk et al., 2004). Minat petani lokal 

merupakan dasar pertimbangan dalam menentukan tanaman apa yang bisa 

dikembangkan di suatu lokasi, sehingga tercapailah keseimbangan antara 

keberlanjutan ekologi dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. 

Penelitian ini merupakan serangkaian penelitian dalam tim kajian 

keberhasilan kegiatan KBR di masyarakat yang memfokuskan pada evaluasi 

keberhasilan pertumbuhan tanaman pohon ditinjau dari kesuburan fisik tanah dan 

minat petani terhadap pohon yang ditanam yang berdampak pada cara mengelola 

pohon di lahannya. Untuk itu pertanyaan penelitian yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah (a) Apakah keragaman sifat fisik tanah mempengaruhi 

keberhasilan pertumbuhan pohon hasil  KBR?, (b) Apakah   minat petani  

terhadap pohon yang ditanam mempengaruhi pertumbuhan pohon hasil  KBR?  

dan (c) Faktor manakah yang dominan dalam mempengaruhi keberhasilan 

pertumbuhan KBR, apakah sifat fisik tanah atau minat petani pemilik lahan 

terhadap pohon yang ditanam? 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis hubungan kondisi fisik tanah (bobot isi (BI), porositas tanah, 

kemantapan agregat, dan ketahanan tanah terhadap penetrasi akar) terhadap 

pertumbuhan pohon hasil KBR, 
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2. Mengevaluasi hubungan minat petani akan jenis pohon terhadap pertumbuhan 

pohon hasil KBR, 

3. Menganilisis faktor dominan antara faktor biofisik dan minat petani dalam 

mempengaruhi pertumbuhan pohon hasil KBR. 

1.3 Hipotesis Penelitian 

1. Bobot isi tanah yang rendah, porositas tanah yang tinggi, kemantapan agregat 

yang tinggi, serta ketahanan penetrasi tanah yang rendah memberikan 

pengaruh yang positif  terhadap pertumbuhan pohon hasil KBR. 

2. Semakin tinggi minat petani terhadap nilai penting keberadaan pohon di 

lahannya akan berpengaruh positif terhadap terhadap pertumbuhan pohon 

hasil KBR. 

3. Minat petani terhadap nilai penting keberadaan pohon di lahannya lebih 

dominan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dibanding faktor biofisik 

tanah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh 

keragaman lokasi  dan minat petani terhadap pertumbuhan pohon, utamanya jenis 

tanaman KBR sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan 

pemerintah dalam  keberlanjutan serta kesuksesan pelaksanaan program 

pemerintah di Indonesia dalam upaya  menangani DAS kritis. 

 


