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RINGKASAN

Hutan lindung memiliki peran penting dalam pengaturan tata air,

pengkondisian iklim dan sumber ekonomi bagi masyakat sekitar. Pengelolaan hutan

berbasis masyarakat pada kawasan hutan fungsi hutan lindung perlu pengawasan dan

insentif termasuk penerapan jasa lingkungan melalui skema Plan vivo. Penelitian

yang direncanakan selama dua tahun ini bertujuan untuk mengembangkan model

pengelolaan hutan melalui pengaturan komposisi tanaman hutan dan tanaman

serbaguna dalam pengelolaan hutan lindung berbasis masyarakat, yang

diintergasikan dengan penerapan jasa lingkungan karbon skema Plan Vivo.

Penelitian tahun pertama bertujuan untuk mengidentifikasi model pengelolaan yang

dilakukan masyarakat dilanjutkan dengan pengukuran respon hidrologis dari masing-

masing kelompok model pengelolaan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi

kelompok terarah, survei lapang dan pengukuran langsung di lapang. Pengukuran

infiltrasi dilakukan di lokasi yang dipilih secara purposive dengan

mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya air dan komposisi tanaman kayu dan

tanaman serbaguna sebagai berikut : (1) 0-10% tanaman serbaguna (MPTs) dan 90-

100% tanaman kayu, (2) 10-30% tanaman MPTs dan 70-90% tanaman kayu, (3) 30-

50% tanaman MPTs dan 50-70% tanaman kayu, (4) 70-90% tanaman MPTs dan 10-

30% tanaman kayu. Hasil penelitian tahuan pertama aalah bahwa pengelolaan lahan

kawasan hutan lindung oleh masyarakat dilakukan dengan mengombinasikan

tananam serbaguna dan tananam kayu dengan berbagai kombinasi. Kombinasi yang

umum berada pada komposisi rata-rata berkisar antara 40-66% untuk serbaguna dan

34-60% untuk tanaman kayu. Secara umum laju infiltrasi pada berbagai komposisi

tanaman kayu tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, meskipun peningkatan

komposisi tanaman serbaguna >70% cenderung menurunkan infiltrasi, meningkat

berat volume tanah dan menurunkan kadar bahan organik tanah. Pemilihan

kombinasi dominan tanaman serbaguna, menguntungkan secara ekonomi, sedangkan

pemilihan kombinasi dominan kayu cenderung menguntungkan secara hidrologis
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BAB 1. PENDAHULUAN

Hutan lindung yang umumnya terdapat di Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)

memiliki peran penting dalam pengaturan tata air, dan juga perubahan iklim.  Kerusakan

Hutan pada kawasan ini dapat menyebabkan hal-hal yang kurang menguntungkan seperti

peningkatan debit total dan penurunan debit minimum (Suryani et al 2005; Fujilestari,

2011). Dari aspek iklim, hutan memiliki peran penting sebagai penyimpanan karbon

(carbon stock) untuk mengurangi konsertrasi gas kaca diatmosfer, salah satu penyebab

terjadinya pemanasan global. Meskipun demikian kerusakan hutan (deforestasi)

khususnya di daerah tropik sampai batas tertentu tidak dapat terelakkan.  Di daerah

berkembang seperti Indonesia, kerusakan hutan sering dipicu oleh berbagai faktor

termasuk faktor ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan status lahan yang belum jelas

(Indarto et al 2012). Dalam periode 2000-2010, deforestasi di daerah tropik diperkirakan

sebanyak 6 juta hektar per tahun (Achard et al 2014).

Keberadaan hutan khususnya oleh bagi masyarakat sekitar hutan telah menjadi

sumber mata pencaharian utama.  Oleh karena itu, pengelolaan hutan termasuk di

Indonesia juga diarahkan pada pelibatan masyarakat sekitar hutan melalui berbagai

skema seperti Hutan kemsayarakatan (HKm).  Pengelolaan hutan bersama masyarakat

merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

sekitar hutan dan sekaligus meningkatkan peran positif masyarakat dalam

mempertahankan fungsi ekologi hutan (Bowler et al 2010). Meskipun demikian,

pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam banyak kasus juga tidak luput dari

permasalahan. Masyarakat pengelola hutan yang umumnya memiliki pendapatan rendah

menghendaki pengelolaan hutan dengan prioritas utama peningkatan pendapatan, yang

tercermin pada jenis, komposisi dan teknik budidaya yangdipilih. Di Indonesia,

masyarakat juga dimungkinkan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan lindung

(Kaskoyo et al 2014), dan masyarakat memiliki kecendrungan untuk mengubah vegetasi

hutan alam menjadi lebih banyak jenis tanaman serbaguna (Multi Purpose Tree Species,

MPTs) seperti buah-buahan.  Hal ini mereka pandang lebih menguntungkan secara

ekonomi, walaupun belum tentu menguntungkan secara ekologis.

Penyerahan hak kuasa pengelolaan hutan kepada masyarakat perlu dilakukan

secara hati hati dan harus selalu berpegang teguh pada prinsip konservasi agar tidak

mengurangi fungsi ekologis hutan. Hal ini mudah pada tataran teoritis namun sangat

sulit pada tataran implementasi. Hal ini terutama karena kondisi sosial ekonomi
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masyarakat sekitar hutan yang relatif rendah sehingga pertimbangan utama pengelolaan

hutan adalah pada tercapainya keuntungan ekonomi sementara pertimbangan ekologi

acapkali  diabaikan.

Berdasarkan uraian diatas, pengelolaan hutan khususnya hutan lindung berbasis

masyarakat perlu bimbingan dan insentif sehingga pengelolaannya tidak hanya

berorientasi pada tercapainya keuntungan ekonomi tetapi juga pada kelestarian fungsi

ekologi hutan. Salah satu skema insentif yang dapat ditawarkan adalah melalui jasa

lingkungan skema Plan vivo. Plan vivo merupakan kerangka kerja untuk mendukung

masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan terutama dilihat dari

aspek keuntungan iklim, kehidupan dan ekosistem. Plan vivo sistem merupakan

seperangkat alat, proses, panduan dan standar yang memungkinkan masyarakat dari

negara berkembang untuk mengakses pembayaran jasa ekosistem. Dengan demikian

masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari pengelolaan hutan khususnya dari

produksi tanaman serbaguna (MPTs) seperti buah-buahan dan pada saat bersamaan dapat

menerima insentif jasa lingkungan.

Pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat termasuk melalui penerapan skema

Plan vivo sering mengalami perbedaan pandangan dalam komposisi tanaman kehutanan

dan tanaman serbaguna (MPTs) dalam wilayah kelola hutan. Masyarakat cenderung

menginginkan seluruh hutan ditanami tanaman serbaguna, sebalikntya pemerintah

(Instansi Kehutanan) menginginkan tanaman kehutanan sebagai prioritas. Ada silang

harapan antara kedua belah pihak. Jika seluruhnya wilayah kelola hutan ditanami jenis

tanaman serbaguna (MPTs) maka fungsi ekologis hutan dapat terganggu terutama karena

tingginya aktiftas manusia dalam hutan.

Sampai saat ini data yang menjelaskan secara rinci mengenai dampak kombinasi

dari kedua jenis tanaman ini masih sangat terbatas, sehingga argumentasi pada prinsipnya

lebih banyak didasarkan pendapat secara teoritis yang masih perlu diverifikasi terutama

karena perbedaan karakteristik satu tempat dengan tempat lainnya. Selain itu luasnya

variasi jenis dan kombinasi tanaman kehutanan dan tanaman serbaguna menyebabkan

kebutuhan data untuk verifikasi dampak dari kombinasi tersebut terhadap ekologi dan

ekonomi menjadi cukup besar.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Hutan (Vegetasi) danHubungannya dengan Konservasi Air dan
Perubahan Iklim

Penutupan (vegetasi) merupakan salah satu karakteristik lahan yang bersifat

dinamis dan berperan penting dalam pengaturan tata air. Beberapa hasil penelitian

menunjukkan bahwa perubahan kondisi vegetasi penutupan tanah seperti penebangan

hutan dan sistem berusaha tani berpengaruh pada tata air.  Transformasi penutupan lahan

di daerah tropik seperti yang ditunjukkan oleh Bruijnzeel (1990, 1996) bahwa

penebangan hutan secara total dapat meningkatkan aliran permukaan secara nyata

tergantung pada curah hujan dan tingkat kerusakan lahan, sementara penebangan hutan

secara selektif 20% berpengaruh sedikit pada aliran permukaan.  Costa, et al., 2003

menunjukkan bahwa peningkatan lahan pertanian dari 30,2 % tahun 1960 menjadi 49,2%

tahun 1995 di Tokantin river di Amazaon menunjukkan peningkatan aliran permukaan

rata-rata tahunan sebesar 24% dan aliran permukaan musim hujan 28%.

Penelitian yang pernah dilaksanakan di Indonesia terkait dengan perubahan

vegetasi juga memberikan hasil yang realtif sama. Dasanto et al (2006) menunjukkan

bahwa pengurangan hutan seluas 85% dibarengi dengan peningkatan pemukiman sebesar

144% telah meningkatkan volume limpasan sekitar 50%. Suryani et al (2005) yang

melakukan penelitian di DAS Cilajupang (luas 2792 ha) menujukkan bahwa

pengurangan luas kebun campuran dan hutan masing-masing 7,3% dan 2,35%

meningkatkan aliran permukaan total sebesar 12,37% dan mengurangi aliran dasar

sebesar 2,54%. Fujilestari et al (2011) menunjukkan bahwa penyusutan hutan 66

ha/tahun dan penambahan kebun campuran 39 ha/tahun untuk periode 1984-2007 di DAS

Paninggahan-Singkarak meningkatkan debit total sampai 1,3 m3/detik dan menurunkan

debit minimum sampai 0,2 m3/detik.

Perubahan vegetasi juga berpengaruh dalam menentukan tingkat keruskan tanah.

Pemanfaatan lahan dengan mengubah penutupan lahan hutan ke pertanian akan

meningkatkan laju erosi. Alansi et al (2009) menunjukkan bahwa deforestasi berperan

dalm peningkatan runoff dan sedimentasi di daerah tropik. Pengelolaan lahan yang

berbeda akan menghasilkan laju erosi yang berbeda pula.  Penelitian yang dilakukan oleh

Istomo et al (2011) menunjukkan bahwa lahan terlantar memiliki erosi yang lebih tinggi

dari dibandingkan dengan lahan dengan sistem agroforestri jarak pagar dan mahoni muda

dan mahoni tua dengan nilai berturut turut 5,98 gram/liter, 2,578 gram/liter dan 3,157
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gram/liter.  Sementara itu, penelitian pada lahan berlerang di Desa Cempaka Cianjur

(Erfandi et al., 2002) bahwa lahan berlerang dan terbuka memiliki memiliki erosi tanah

lebih tinggi (143,45 ton/ha) dibandingkan yang ada bedengan searah kontour (3,55

ton/ha).

Untuk Daerah tropik, erosi merupakan salah satu faktor penting penyebab

terjadinya kerusakan tanah.  Aliran permukaan akan membawa serta tanah tanah yang

tererosi dan selanjutnya di endapkan pada tempat yang lebih hilir seperti sungai,

bendungan, waduk, saluran irigasi, danau dan muara-muara. Pada lokasi terjadinya erosi,

kesuburan tanah akan mengalami penurunan. Salah satu contohnya adalah seperti yang

dilaporkan Sutrisna et al (2010) bahwa tingkat kerusakan tanah oleh erosi pada tingkat

agak berat di  DAS Cikapundung Bandung Utara dari tahun 2004 sampai dengan 2008

menurunkan unsur hara tanah (C-organik 60,05%, unsur hara N sebesar 44,7%, P 52,3%,

K 24,7%, dan Ca 27,2%), dan produktivitas kentang dan kubis sebesar masing-masing

60% dan 40%. Disamping itu, sedimentasi akibat erosi pada waduk, tertimbunnya lahan-

lahan pertanian, dapat menurunkan kualitas air dan ekosistem perairan (Morgan, 2005,

Arsyad, 2010).

Aktifitas manusia (anthropogenic factor) dalam hutan dapat merubah karakeristik

tanah dan penutupan lahan (Nussbaum, 1996). Karakteristik tanah yang dapat berubah

meliputi struktur tanah, berat volume tanah, dan bahan organik tanah (Hajabbasi et al

1997, Agnese, 2011, Price, 2010, Pirastru, et al 2013). Perubahan karakteristik tanah

inilah yang berperan penting dalam perubahan karakteristik hidrologis seperti laju

infiltrasi, aliran permukaan, ersoi dan endapan (Ilstedt, et al 2007, Moehansyah et al

2002, Suryatmojo, 2014, Shit, et al 2012, Mahmoud, 2015).

Keberadaan hutan juga berperan penting dalam perubahan iklim. (Chramer et al

2003; Bush et al 2015, Lawrence et al 2015). Meskipun demikian, deforestasi juga terus

terjadi dan tidak dapat dielakkan dengan berbagai argumentasi.  Di daerah berkembang

seperti Indonesia deforestasi sering dihubungkan dengan faktor ekonomi pertambahan

penduduk dan ketidak jelasan status lahan (Indarto, et al 2012).  Achard et al (2014)

melaporkan bahwa deforestasi di daerah tropik untuk periode 2000-2010 terjadi pada

dengan laju 6 juta ha per tahun. Perubahan penutupan lahan dari hutan tropik dataran

rendah menjadi perkebunan seperti kebun sawit, karet, coklat dan agroforestri dapat

menurunkan bahan organik tanah sampai 50% terutama pada lapisan atas tanah (Straaten

et al 2015).
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2.2. Skema Plan Vivo dan Upaya Konservasi Tanah, Air dan Mitigasi Perubahan
Iklim

Plan vivo yang diperkenalkan dan dikembangkan pertama kali di Inggris tahun

1994 merupakan kerangka kerja untuk mendukung masyarakat dalam mengelola

sumberdaya alam lebih berkelanjutan terutama dilihat dari aspek keuntungan iklim,

kehidupan dan ekosistem.  Plan vivo sistem merupakan seperangkat alat, proses, panduan

dan standar yang memungkinkan masyarakat dari negara berkembang untuk mengakses

pembayaran jasa ekosistem.  Pembayaran ini memperkuat kemampuan masyarakat

negara berkembang untuk memproteksi memperbaiki ekosistem alam yang produktif

dimana mereka bergantung dan juga menyediakan barang publik global.

Peserta utama Plan Vivo adalah produsen dan koordinator proyek. Produsen

memiliki peran dan tanggung jawab dalam menulis Plan Vivo mereka sendiri dengan

dukungan dari tim teknis (Sukarela), memasuki perjanjian penjualan dengan koordinator

proyek (sukarela), melaksanakan kegiatan yang diidentifikasi dalam Plan Vivo mereka

dan melaksanakan manajemen kegiatan sesuai dengan Plan Vivo mereka dan saran yang

diberikan oleh teknisi.Koordinator Proyek atau manajer proyek keseluruhan adalah

organisasi non-pemerintah berbasis masyarakat dan sebaiknya berpengalaman dalam

bekerjasama dengan kelompok sasaran (Plan Vivo Standard, 2013).

Pembayaran jasa lingkungan melalui skema plan vivo dapat terjadi setelah

memperoleh sertifikat planv vivo.  Sertifikat plan vivo merupakan sertifikat jasa

lingkungan yang menggambarkan sequestration 1 ton CO2 dalam waktu yang lama

ditambah dengan keuntungan penghidupan dan ekosistem tambahan termasuk konservasi

biodiversitas melalui perluasan dan penguatan daerah proteksi dan spesies asli,

pengurangan kemiskinan dan penghidupan yang berkesinambungan melalui pertanian

berkenjutan dan usaha mikro, restorasi dan ekositem yang terdegradasi, adaptasi dari

ekosistem alam dan yang dikelola terhadap perubahan iklim (perlindungan DAS,

stabilisasi tanah, peraturan iklim mikro regional), peningkatan resilience terhadap

perubahan iklim dan ketergantungan yang berkurang pada bantuan melalui

pengembangan kapasitas, transfer ilmu pengetahuian dan keahlian serta pembangunan

masyarakat.

Skema sertifikasi perdagangan karbon melalui plan vivo menggunakan Plan Vivo

Standard. Skema ini ini lebih sederhana dibandingkan dengan skema sertifikasi

perdangangan karbon lainnya seperti VCS (Voluntary Carbon Standard) dan CCB

Standard (Climate Change dan Biodiversity). Plan Vivo Standard adalah suatu sistem
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yang berkelanjutan untuk proyek-proyek yang menggunakan lahan untuk tujuan

meningkatkan mata pencaharian masyarakat miskin pedesaan di negara berkembang

dengan menghubungkan mereka kepada perdagangan karbon. Plan Vivo Standard

merupakan suatu kerangka kerja untuk mengelola proyek-proyek berbasis masyarakat

penggunaan lahan dimana masyarakat menerima pembayaran untuk jasa pelayanan

ekosistem. Mereka membuat rencana pengelolaan lahan berkelanjutan dengan

menggabungkan penggunaan lahan yang ada dengan tambahan kegiatan proyek yang

memenuhi syarat (Plan Vivo Standard, 2013); aforestasi dan reforestasi (bukan

perkebunan komersial) Agroforestry Restorasi Hutan   Pencegahan deforestasi dan

konservasi hutan.

Salah satu contoh penerapan skema Plan vivo di Indonesia adalah seperti yang

dilakukan di di DAS Renggung Lombok Tengah.  Kegiatan yang dilakukan dalam Plan

vivo adalah dengan menambah jumlah pohon sampai 400 pohon/ha atau persyaratan

minimum untuk plan vivo.  Kondisi awal atau kondisi tahun 2009 lokasi plan vivo di

hulu DAS Renggung Kabupaten Lombok Tengah memiliki tutupan vegetasi pohon

sebanyak 110 pohon/ha dengan cadangan karbon sebesar 77,63 ton C/ha/tahun dan

memiliki nilai produktivitas lahan sebagai sumber penghasilan petani sebesar 4.363.716/

Ha/tahun. Oleh karena itu dalam  implementasi program plan vivo pada kawasan hutan di

hulu DAS Renggung dilakukan kegiatan penanaman pohon sebanyak 290 pohon/Ha

untuk memenuhi tutupan pohon menjadi 400 pohon/ha (Ismail, 2015):

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Plan vivo memiliki persyaratan yang

memperhatikan penutupan lahan dengan tidak melupakan keuntungan ekonomi

diantaranya melalui pemilihan jenis tanaman yang diusahakan.

2.3. Studi Pendahuluan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah evaluasi pola pengelolaan lahan

agroforestri di DAS Babak dan DAS Renggung Lombok Tengah mulai dari hulu sampai

pada bagian hilir pada tahun 2012 (Lembaga Transform, 2012).  Hasil penelitian ini

menujukkan bahwa bahwa sistem agroforestri telah dipraktekkan dengan teknik dan pola

yang beragam. Agroforestri di bagian hulu DAS terdiri atas sistem agroforestri dominan

kopi, sistem kebun campuran dan sistem alley cropping. Sistem agroforestri di bagian

tengah dan hilir umumnya berupa sistem agroforestri sederhana dengan kombinasi

tanaman yang di dominasi oleh tanaman pangan dan tembakau dengan tanaman tahunan

berupa kelapa, jati, turi, mahoni serta sengon di sekitar pematang. Keunikan dan
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kekhasan praktik agroforestri yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang

laintidak hanya berhubungan dengan teknik budidaya, tetapi juga dengan kondisi sosial

budaya setempat.

Pada tahun 2013-2014, pusat penelitian sumberdaya air dan agroklimat

Universitas Mataram kerjsama dengan Lembaga Fauna Flora International (FFI)

melakukan pengukuran respon hidrologis pada sistem agroforestri dan sistem pertanian

dan sistem hutan (Idris, et al, 2014).  Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan

respon hidrologis pada ketiga sistem lahan ini. Namun demikian penelitian ini belum

dapat memberikan penjelasan secara lebih rinci terkait pengaruh komposisi jenis dan

proporsi tanaman kayu hutan dan tanaman serbaguna seperti buah-buahan terhadap

karakteristik dan respon hidrologi dari lahan yang dikelola.

Pada tahun 2014-2015, studi tentang penerapan Plan vivo di hutan kemasyarakat

Aikbual Lombok Tengah di hulu DAS Renggung menunjukkan bahwa manyarakat

menginginkan proporsi tanaman serbaguna dari jenis buah-buahan yang lebih banyak

dibandingkan dengan dari jenis tanaman kayu hutan (Ismail, 2015).  Hal ini memberikan

indikasi bahwa masyarakat pengelola lebih memperhatikan ekonomi.  Bagaimana respon

hidrologis dari pilihan masyarakat dalam penerapan plan vivo belum ada jawaban dan

perlu dilakukan penelitian.



8

BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pengelolaan hutan

melalui pengaturan komposisi tanaman hutan dan tanaman serbaguna (MPTs) dalam

pengelolaan hutan lindung berbasis masyarakat, yang diintergasikan dengan penerapan

jasa lingkungan karbon skema Plan Vivo.

Tujuan khusus dari penelitian ini untuk tahun I adalah sebagai berikut

 Mengidentifikasi model pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat

 Mengetahui respon hidrologis berbagai pengelolaan hutan yang tercermin pada

berbagai kombinasi jumlah tanaman serbaguna (MPTs) dan tanaman kayu hutan.

Sedangkan tujuan penelitian tahun II adalah untuk:

 Menentukan cadangan karbon pada berbagai model pengelolaan hutan lindung

(kombinasi jumlah tanaman MPTs dan tanaman kayu) oleh masyarakat

 Menentukan pendapatan dari berbagai model pengelolaan hutan lindung oleh

masyarakat

 Menentukanalternatif model pengelolaan hutan lindung melalui pengaturan

komposisi tanaman serbaguna (MPTs) dan tanaman kayu kehutanan yang

menguntungkan dari aspek ekonomi dan ekologi.
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BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksnakan di Hulu DAS Babak dan DAS Renggung, yang secara

administrative berada pada lima desa, yaitu: Desa Aikbual, Desa Stiling, Desa Aikberik,

Desa Lantan, Desa Karang Sidemen, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.  Penelitian tahun pertama dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan

Oktober 2017.

4.2. Tahapan kegiatan Penelitian

Kegiatan yang dilakukan pada tahun pertama dari rencana 2 tahun penelitian

adalah seperti disajikan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.1. Bagan alur penelitian
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Kegiatan yang dilakukan pada tahun pertama adalah :

1. Identifikasi model pengelolaan oleh masyarakat

Identifikasi model pengelolaan khususnya dalam hal komposisi tanaman kayu

hutan dan tanaman serbaguna (MPTs) di lakukan melalui :

a. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion, FGD). Tim melakasanakan

FGD dengan kelompok tani pengelola hutan di 3 lokasi. FGD diarahkan untuk

memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan hutan oleh masyarakat

diantaranya jenis dan komposisi tanaman yang diusahakan, teknik budidaya yang

diterapkan dan penerapan skema plan vivo. Hasil FGD ini menjadi salah satu acuan

dalam survei lapang.

b. Survei lapang. Survei lapang dilaksanakan langsung ke lokasi kelola dengan

mengumpulkan data lapang khususnya jenis dan komposisi tanaman kayu dan

tanaman serbaguna (MPTs) baik yang mengikuti jasa lingkungan skema plan vivo

maupun yang belum terlibat dalam skema jasa lingkungan Plan Vivo.

Pengumpulan data lapang diawali dengan mencari daftar petani yang mengelola

lahan dalam kawasan hutan.  Sample petani dikelompokkan berdasarkan luas lahan,

dan sample petani dalam kelompok luas lahan ditentukan secara random.

2. Pengumpulan/pengukuran data respon hidrologis.

Berdasarkan FGD dan survei lapang, model pengelolaan kawasan hutan lindung

berbasis masayarakat di lokasi penelitian dikelompokkan menjadi 4 kelompaok yaitu:

(1) 0-10% tanaman serbaguna (MPTs) dan 90-100% tanaman kayu, (2) 10-30%

tanaman MPTs dan 70-90% tanaman kayu, (3) 30-50% tanaman MPTs dan 50-70%

tanaman kayu, (4) 70-90% tanaman MPTs dan 10-30% tanaman kayu.

Pengukuran lapangan terhadap respon hidrologis dilakukan pada masing

kelompok model.  Data yang dikumpulkan meliputi data infiltrasi, berat volume tanah,

kadar bahan organik tanah.  Pengukuran infiltrasi dilakukan pada masing-masing

model kelompok pengelolaan lahan dengan 5 ulangan sehingga diperoleh 4x5

pengukuran infiltrasi. Pengukuran infiltrasi dilakukan menggunakan ring infiltrometer

ganda (double ring infiltrometer). Kapasitas infiltrasi akan ditentukan menggunakan

pendekatan Horton (Horton, 1933). Pengumpulan sampel tanah untuk pengukuran

Berat volume dan kadar bahan organik tanah juga dilakukan pada keempat kelompok

model pengelolaan dengan 5 ulangan. Sampel tanah dianalysis di laboratorium Tanah

Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
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3.  Pengumpulan data Pendukung.

Data pendukung yang dikumpulkan meliputi data curah hujan dan data debit air.
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1.  Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Kawasan Hutan Lindung di sisi selatan kaki pegunungan Gunung Rinjani secara

administratif masuk dalam wilayah pengelolaan KPH Tastura, Kabupaten Lombok

Tengah.  Kawasan tersebut berbatasan langsung  dengan lima desa , yaitu: Aikbual,

Stiling, Aikberik, Lantan, dan Karang Sidemen. Kelima desa tersebut ditetapkan sebagai

lokasi pengamatan. Kelompok masyakat pada kelima desa tersebut telah mendapat Ijin

Usaha Pengelola Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang masing dikenal dengan HKm Aikbual

(94,96 ha), HKm Stiling (217,5 ha) , HKm Aikberik 840 ha), HKm Lantan (349 ha) dan HKm

Karang Sidemen (403 ha), dengan total area mencapai 1904,46 ha.

Kawasan hutan lindung  yang  pengelolaannya berbasis masyarakat di desa-desa

tersebut, secara purposive sampling telah ditetapkan - menjadi lokasi penelitian. Secara

historis kawasan ini termasuk yang paling intensif mengalami usikan oleh faktor aktivitas

manusia (anthrophogenic). Bukti-bukti yang menguatkan hal ini dapat dilihat pada hasil

pengindraan satelit, dimana pada sekitar tahun 2000an terdapat di beberapa tempat secara

sporadis tampak mengalami pengurangan penutupan lahan. Terkomfirmasi dari hasil

wawancara dengan penduduk setempat, bahwa pada tahun tersebut telah terjadi aktivitas

penebangan kayu secara tidak patuh azas.

Hasil pengindraan satelit belakangan ini, di lokasi yang sama telah menampakkan

tanda-tanda pemulihan atas karsa masyarakat.  Masyarakat melalui program hutan

kemasyarakatan (HKM) telah menanam berbagai jenis tanaman serba guna (multipurpose

tree species, MPTs) yang dikombinasi dengan tanaman kehutanan dari jenis kayu.  Tabel

5.1. menunjukkan komposisi jenis tananaman serbaguna dan tanaman kayu pada wilayah

kelola.

Satu hal yang menarik dari data pada Tabel 5.1 adalah adanya hubungan antara

luas penguasaan lahan dan jumlah tanaman yang diusahakan. Secara umum ditunjukkan,

bahwa petani dengan penguasaan lahan ≤ 0.25 ha memiliki jumlah pohon lebih banyak

dan terjadi tren menurun jumlah pohon dengan semakin luasnya lahan yang dikuasai.

Terungkap pula dalam penelitian ini, bahwa para petani yang menguasai lahan sempai

cendrung memilih jenis tanaman serbaguna (multipurpose tree species). Dari tabel diatas

jelas bahwa rata-rata komposisi tanaman serbaguna dan tanaman kayu pada kelima desa

bervariasi dari 40-66% untuk serbaguna dan 34-60% untuk tanaman kayu. Komposisi
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tanaman serbaguna dan tanaman kayu rerlatif seimbang, meskipun ada kecenderungan

untuk meningkatkan proporsi dari jenis tanaman serbaguna.

Tabel 5. 1. Komposisi tanaman kayu dan tananam serba guna

Luas lahan
(ha)

Rata-rata
jumlah

tanaman
serbaguna/ha

Rata-rata
jumlah

tanaman
Kayu/ha

Total %
tanaman

serbaguna

%
tanaman

Kayu

Jumlah
responden

Desa Aikbual
0.0-0.25 105 131 236 44.5 55.5 13
0.26-0.50 58 67 125 46.4 53.6 13
0.51-0.75 52 87 139 37.4 62.6 12
0.76-1.00 44 49 93 47.3 52.7 8
>1.00 72 57 129 55.8 44.2 6
Rata-rata 65 84 148 43.9 56.1 52
Karang Sidemen
0.0-0.25 170 74 244 69.7 30.3 10
0.26-0.50 79 34 113 69.9 30.1 27
0.51-0.75 56 29 85 65.9 34.1 13
0.76-1.00 41 33 74 55.4 44.6 2
>1.00 59 26 85 69.4 30.6 5
Rata-rata 87 43 129 65.2 34.8 57
Lantan
0.0-0.25 58 130 188 30.9 69.1 8
0.26-0.50 49 57 106 46.2 53.8 19
0.51-0.75 39 34 73 53.4 46.6 14
0.76-1.00 8 18 26 30.8 69.2 5
>1.00 12 30 42 28.6 71.4 5
Rata-rata 39 60 98 40.3 59.7 51
Aikberik
0.0-0.25 59 22 81 72.8 27.2 4
0.26-0.50 66 51 117 56.4 43.6 22
0.51-0.75 66 34 100 66.0 34.0 15
0.76-1.00 89 40 129 69.0 31.0 5
>1.00 90 29 119 75.6 24.4 3
Rata-rata 70 37 107 66.1 33.9 49
Stiling
0.0-0.25 94 74 168 56.0 44.0 8
0.26-0.50 77 57 134 57.5 42.5 23
0.51-0.75 76 53 129 58.9 41.1 10
0.76-1.00 52 43 95 54.7 45.3 5
>1.00 26 24 50 52.0 48.0 5
Rata-rata 75 57 132 56.8 43.2 51

Alasan bagi para petani untuk lebih suka mengusakahan jenis tanaman serbaguna

terungkap lewat forum - diskusi terarah dengan kelompok masyarakat (focus group
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discussion). Jenis tanaman serbaguna merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat

pengelola, sementara tanaman kayu tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomi, karena

status kawasan akan tetap secara permanen sebagai hutan lindung.

Data pada Tabel 5.1 diatas menujukkan bahwa populasi tanaman pada lahan

kelola rata-rata lebih dari 100 pohon per ha atau jarak tanam < 10x10m, meskipun

demikian masih terdapat lahan-lahan dengan populasi lebih kecil dari 100 pohon per ha.

Keadaan populasi tanaman dari jenis kayu dan serbaguna yang nisbi rendah

menunjukkan bahwa lahan tersebut juga dikelola dengan menanam tanaman non kayu

termasuk tanaman semusim, yang sangat diperlukan masyarakat pengelola sebagai

penghasil kebutuhan sehari-hari.  Hal ini perlu menjadi perhatian karena status lahan

sebagai kawasan hutan lindung.  Pengelolaan lahan yang kurang tepat dapat memberikan

dampak ekologi yang kurang menguntungkan untuk jangka panjang.

Pemberian ijin kepada kelompok masyarakat dalam mengelola kawasan hutan

dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan

masyarakat khususnya masyarakat di sekitar hutan. Namun fakta menunjukkan, bahwa

masih terdapat perbedaan misi pengelolaan hutan antara masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat secara eksplisit menunjukkan harapannya, bahwa pada suatu waktu nanti

lahan tersebut akan menjadi hak milik, sedangkan ketentuan perundang-undangan terkait

status hutan lindung, tidak boleh dikonversi menjadi hak milik. Dengan demikian tujuan

yang ideal dari program HKM, agar dapat memberikan keuntungan ekonomi dan ekologi

masih sulit diwujudkan khususnya untuk kawasan hutan berstaus hutan lindung.

Masyarakat dan para pihak terkait perlu perlu secara konsisten  berupaya untuk sampai

pada satu tujuan, satu visi dan misi dalam pelestarian hutan lindung sebagai salah satu

pengendali siklus air di  alam.  Gagal untuk memberikan solusi terbaik, maka gagal pula

untuk mewujudkan pelestarian sumberdaya alam berupa hutan tropis.

Salah satu yang potensi untuk ditawarkan kepada masyarakat adalah melalui

skema pembayaran jasa lingkungan baik jasa lingkungan air maupun karbon.

Pembayaran jasa lingkungan diharapkan dapat menjadi alternatif tambahan pendapatan

disamping dari tanaman serbaguna.  Penerapan jasa lingkungan karbon melalui skema

Plan Vivo atau skema pembayaran jasa lingkungan karbon secara sukarela dari pihak

ketiga berpeluang untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana untuk kegiatan

pengelolaan, dan juga pelestarian sumberdaya hutan.  Hal ini dimungkinkan karena

pembayaran jasa laingkungan mensyaratkan tidak boleh ada penebangan pohon baik dari

jenis tanaman serbaguna dan tanaman kayu dalam wilayah kelola.  Hal ini sangat sesuai
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untuk insentif bagi mayarakat yang mengelola kawasan hutan berstatus hutan lindung

yang tidak mengijinkan adanya penebangan pohon.

5.2. Karakteristik Hidrologis Kawasan Hutan pada Berbagai Model Pengelolaan

Gambar 5.1 sampai dengan 5.5 menunjukkan hasil pengukuran infiltrasi pada 4

titik pada lima lokasi yaitu Desa Stiling, Desa Aikberik, Desa Lantan, Desa Karang

Sidemen dan Desa Aikbual.  Sementara keadaan vegetasi kuadran 20x20m pada  titik

pengukuran infiltrasi disajikan pada Tabel 5.2.  Secara umum populasi tanaman pada

semua titik pengukuran untuk tingkat tiang (diamter 10-20 cm) dan tingkat pohon

(diameter >20cm) berkisar 500 pohon untuk lokasi Stiling, 600-700 pohon untuk lokasi

Karang Sidemen dan lokasi Lantan.  Secara umum komposisi tanaman kayu : serbaguna

dikelompaok dalam: (1) 0-10% tanaman serbaguna (MPTs) dan 90-100% tanaman kayu,

(2) 10-30% tanaman MPTs dan 70-90% tanaman kayu, (3) 30-50% tanaman MPTs dan

50-70% tanaman kayu, (4) 70-90% tanaman MPTs dan 10-30% tanaman kayu.

Data infiltrasi yang disajikan pada Gambar 5.1. sampai dengan 5.5 dimaksudkan

untuk mengevaluasi respon hidrologis dari variasi kombinasi komposisi tanaman kayu

dan tanaman serbaguna tersebut.  Namun demikian variasi yang ditemukan di lapangan

sangat tinggi sehingga pemilihan lokasi yang ideal untuk pengukuran infiltrasi relatif

sulit dilakukan disamping mempertingkan ketersediaan air. Oleh karena itu, hasil

penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam hubungan dengan variasi jenis dan umur

tanaman, namun demikian hasil penelitian secara umum memberikan gambaran respon

hidrologis dari aspek laju infiltrasi pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan

tanaman kayu.  Dari gambar tersebut ada indikasi bahwa semakin tinggi komposisi

tanaman serbaguna, laju infiltrasi semakin menurun. Ada dugaan, bahwa lahan dengan

komposisi tanaman serbaguna yang lebih dominan cenderung dikelola lebih intensif atau

aktifitas bertani lebih intensif sehingga dapat mengganggu kondisi fisik tanah yang

berkaitan dengan laju infiltrasi, seperti pemadatan permukan tanah, pemindahan seresah

dari lingkungan asal, dan bahkan praktek pembakaran dalam  pengendalian gulma.

Hajabbasi et al (1997) yang melakukan penelitian pada hutan oak (Quercus brontii) di

Iran menunjukkan bahwa deforestasi yang diikuti dengan pengolahan tanah meningkat

berat volume tanah sebesar 20%, dan menurunkan bahan organik tanah sebesar 50%

dibandingkan dengan tanah hutan tidak terganggu.
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Gambar 5.1. Pola Infiltrasi pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu di Hutan Desa Stiling

Persamaan  fungsi Horton  untuk laju infiltrasi pada masing-masing titik pengukuran di

lokasi Stiling adalah sebagai berikut:

Stiling >90% kayu ft = 12.8+ (96-12.8)e-1.72 t

Stiling 70-90% kayu ft = 14+ (90-14)e-1.76t

Stiling 50-70% kayu ft = 11.2+ (84-11.2)e-2.30 t

Stiling 10-30% kayu ft = 7.8+ (90-7.8)e-3.85 t
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Gambar 5.2.  Pola Infiltrasi pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu di Hutan Desa Aikberik

Persamaan  fungsi Horton  untuk laju infiltrasi pada masing-masing titik pengukuran di

lokasi Aikberik adalah sebagai berikut:

Aikberik >90% kayu ft = 31.2+ (72-31.2)e-2.21 t

Aikberik 70-90% kayu ft = 20.2+ (72-20.2)e-2.24 t

Aikberik 50-70% kayu ft = 59.6+ (88-59.6)e-0.83 t

Aikberik 10-30%kayu ft =20.8+ (84-20.8)e-2.01t
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Gambar 5.3. Pola  Infiltrasi pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu di Hutan Desa Lantan

Persamaan  fungsi Horton  untuk laju infiltrasi pada masing-masing titik pengukuran di

lokasi Lantan adalah sebagai berikut:

Lantan >90% kayu ft = 34+ (84-34)e-2.32 t

Lantan 70-90% kayu ft =36.2+ (78-36.2)e-1.65 t

Lantan 50-70% kayu ft = 24+ (96-24)e-2.31 t

Lantan 10-30% kayu ft = 36+ (72-36)e-1.25 t
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Gambar 5.4.  Pola Infiltrasi pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu di Hutan Desa Karang Sidemen

Persamaan  fungsi Horton  untuk laju infiltrasi pada masing-masing titik pengukuran di

lokasi Karang Sidemen adalah sebagai berikut:

Karang Sidemen >90% kayu ft = 56.4+ (108-56.4)e-1.16 t

Karang Sidemen 70-90% kayu ft = 42+ (105-42)e-1.86 t

Karang Sidemen 50-70% kayu ft = 19.8+ (96-19.8)e-4.07 t

Karang Sidemen 10-30% kayu ft = 17+ (66-17)e-1.60 t



20

Gambar 5.5. Pola Infiltrasi pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu di Hutan Desa Aikbual

Persamaan  fungsi Horton  untuk laju infiltrasi pada masing-masing titik pengukuran di

lokasi Aikbual adalah sebagai berikut:

Aikbual >90 kayu ft = 46+ (114-46)e-2.49 t

Aikbual 70-90% kayu ft = 12.6+ (81-12.6)e-2.17 t

Aikbual 50-70% kayu ft = 56.2+ (225-56.2)e-1.91 t

Aikbual 10-30%kayu ft = 16.8+ (48-16.8)e-1.83 t
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Pola Infiltrasi dengan tegakan berupa pohon, yaitu kayu dengan diameter batang

≥ 20 cm dengan komposisi  lebih besar dari 90%  memberikan pola infiltrasi yang

spesifik; laju infiltrasi dari keadaan awal  mengalami perlambatan  secara berangsung-

angsur, sedemikian rupa sehingga grafik infiltrasinya bersifat landai. Hal ini dapat dilihat

pada hasil pengukuran di plot Aik Berik  (Gambar  5.2) dengan polulasi pohon 250

tegakan/ha, plot  Karang Sidemen (Gambar 5.4) dengan populasi pohon 325 tegakan/ha

dan plot Aikbual (Gambar 5.5)  dengan populasi pohon 700 tegakan/ha.

Pola yang relatif berbeda teramati di plot Desa Lantan (Gambar 5.3) tanpa

keberadaan pohon (Ø>20 cm), meskipun komposisi sama > 90 kayu, tetapi dengan

katagori lebih rendah yaitu: tiang ( Ø 10 – 20 cm, pancang (Ø 5- 10 cm),  dan semai  (Ø<

5 cm).

Secara teknis tegakan kayu yang telah berdiameter > 20 cm, telah tumbuh dan

berkembang dalam waktu yang relatif lama (rata-rata >15 tahun) sehingga

keberadaannya di lahan-lahan HKM telah memberikan pengaruh terhadap sifat fisik

tanah, terutama  struktur,  porositas,  kapasitas pegang air dan bahan organik dalam

tanah.  Faktor inilah yang menentukan pola infiltrasi.  Tanah yang strukturnya telah

berkembang dibawah pengaruh secara langsung, maupun tidak langsung  sistem

perakaran,  adanya input seresah  di permukaan tanah dan pengkayaan bahan organic

tanah menyebabkan  tanah memeiliki kapasitas pegang air yang baik, sehingga  air yang

memasuki permukaan tanah, berlangsung secara gradual, tidak lolos seperti pada

kebanyakan tanah bertekstur pasiran, tak berstruktur, tanpa seresah dan kadar bahan

organic tanah rendah.

Pola infiltrasi pada plot yang keberadaan populasi pohon rendah secara umum

infiltrasinya sangat cepat pada fase awal.  Fenomena seperti ini teramati di semua plot

yang diamati (Gambar 5.2 Gambar 5.5). Apalagi pada plot yang komposisi kayu 30 –

50% dengan katagori pancang dan semai  pola infiltrasinya; sangat cepat di awal proses

dan relatif lambat mencapai laju konstan (constant  rate).  Pola yang demikian ini umum

terjadi di lahan-lahan yang telah mengalami gangguan terhadap struktur tanah, kapsitas

pegang air rendah dan tanah poros.  Air yang masuk (terinfiltrasi)  pada permukaan,

langsung melintasi solum tanah tanpa tertahan sebagai lengas tanah yang seharusnya

berguna bagi tanaman.
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Tabel 5. 2.  Keadaan tanaman serbaguna dan tanaman kayu pada plot 20x20m pada
lokasi pengukuran infiltrasi

Jenis
>90%  kayu
Jumlah/ha

70-90% kayu
Jumlah/ha

50-70%  kayu
Jumlah/ha

10-30%  kayu
Jumlah/ha

K S T K S T K S T K S T
Desa Aikberik
Pohon 250 0 250 700 0 700 275 75 350 100 200 300
Tiang 250 0 250 175 150 325 0 125 125 0 250 250
Pancang 450 0 450 50 25 75 250 150 400 150 175 325
Semai 75 0 75 0 0 0 225 50 275 175 25 200
Karang Sidemen
Pohon 325 50 375 325 25 350 25 375 400 200 225 425
Tiang 700 25 725 125 125 250 225 100 325 0 350 350
Pancang 600 0 600 50 125 175 25 200 225 0 375 375
Semai 125 0 125 425 75 500 0 0 0 0 0 0
Desa Lantan
Pohon 0 0 0 75 25 100 200 50 250 350 0 350
Tiang 300 0 300 475 75 550 350 375 725 125 275 400
Pancang 425 0 425 125 200 325 200 250 450 50 475 525
Semai 0 0 0 25 175 200 0 50 50 0 75 75
Aikbual
Pohon 675 25 700 25 0 25 50 25 75 50 0 50
Tiang 50 0 50 250 75 325 425 125 550 200 200 400
Pancang 0 0 0 575 125 700 150 350 500 50 450 500
Semai 0 0 0 250 125 375 0 50 50 0 50 50
Stiling
Pohon 625 75 700 250 100 350 25 25 50 0 0 0
Tiang 525 50 575 750 250 1000 275 325 600 50 400 450
Pancang 375 25 400 275 275 550 200 225 425 125 300 425
Semai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 150 250

Keterangan : K tanaman kayu, S tanaman serbaguna, T total

5.3. Karakteristik Tanah Kawasan Hutan pada Berbagai Model Pengelolaan

Karakteristik hidrologis lahan seperti yang ditunjukkan oleh laju infiltrasi pada

Gambar 5.1 sampai dengan Gambar 5.5 juga ditentukan oleh karakteristik tanah seperti

tekstur tanah, berat volume tanah dan bahan organik tanah. Gambar 5.6, Gambar 5.7 dan

Gambar 5.8 menunjukkan berturut turut berat volume, kadar bahan organik dan tekstur

tanah pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan tanaman kayu di lokasi

penelitian.

Tekstur tanah dari ke 20 titik pengambilan sampel tanah (Gambar 5.6)

menunjukkan bahwa tekstur tanah termasuk dalam klas tekstur lempung berliat dengan
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proporsi fraksi pasir, debu dan liat yang relatif sama. Proporsi fraksi pasir berkisar antara

22-25%, debu antara 33-37% dan liat antara 33-38%.  Secara umum, tekstur tanah

dengan proporsi pasir yang tinggi akan menghasilkan laju infiltrasi yang tinggi dan

sebaliknya. Dengan tekstur tanah yang relatif sama maka variasi laju infiltrasi

kemungkinan sangat kecil.  Dengan demikian, diasumsikan bahwa perbedaan laju

infiltrasi ditentukan oleh perbedaan komposisi tanaman serbaguna dan tanaman kayu,

dan beberapa sifat tanah yang lainnya. Pirastru et al (2013) menunjukkan pada tekstur

tanah yang sama, perbedaan sifat fisik dan hidrologi pada lahan berkaitan dengan

perubahan struktur pori yang dapat terjadi akibat perubahan penggunaan lahan.

Berat volume tanah (BV) pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan

tanaman kayu disajikan pada Gambar 5.7. BV tanah berkisar anatar 0.54 - 0.98 g/cm3.

Dari Gambar 5.7 tersebut terlihat jelas bahwa BV tanah meningkat dengan peningkatan

komposisi tanaman serbaguna. Trend peningkatan BV mengindikasikan terjadinya

proses pemedatan tanah.  Hal ini diduga berkaitan dengan aktivitas manusia yang lebih

tinggi pada lahan dengan komposisi tanaman serbaguna yang tinggi dibandingkan

dengan pada lahan dengan komposisi tanaman serbaguna yang rendah. Indikasi

penurunan kapasitas infiltrasi pada lahan dengan komposisi tanaman serbaguna yang

tinggi kemungkian berkaitan dengan perubahan sifat BV tanah tersebut.

Selain tektur dan berat volume tanah, kadar bahan organik tanah juga merupakan

salah satu sifat tanah yang penting. Kadar bahan organik pada tanah permukaan seperti

ditunjukkan pada Gambar 5.8 berkisar antara 4.96% - 6.84%.  Data kadar bahan organik

tanah pada Gambar 5.8 menunjukkan trend yang berkebalikan dengan trend perubahan

berat volume tanah.  Komposisi tanaman serbaguna yang tinggi menunjukkan kadar

bahan organik yang lebih rendah. Hal ini sebagai suatu petunjuk, bahwa aktifitas manusia

yang lebih tinggi pada lahan dengan komposisi tanaman serbaguna yang tinggi terkait

pula dengan tindakan pengolahan tanah sebagaimana yang dilakukan pada sistem

tegalan;  lahan-lahan tersebut  dipersiapkan  untuk  tanaman semusim diserta tindakan

pembakaran. Pengolahan tanah dapat menyebabkan proses dekompisi bahan organik

berlangsung lebih cepat yang berakibat pada penuruan kadar bahan organik tanah.

Sedangkan praktik pembakaran adalah tindakan yang sangat mengancam keberadaan

bahan organik pada tanah permukaan

Bahan organik memiliki peran penting dalam mempertahankan struktur tanah dan

BV tanah dan penyimpanan lengas tanah. Dengan demikian, setiap perubahan yang

terjadi pada status bahan organik akan secara langsung mempengaruhi laju infiltrasi.
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Gambar 5.6. Tekstur Tanah pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu

Gambar 5.7. Berat Volume Tanah (g/cm3) pada berbagai komposisi tanaman serbaguna
dan tanaman kayu
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Gambar 5.8. Kadar Bahan Oganik Tanah pada berbagai komposisi tanaman serbaguna
dan tanaman kayu
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Sesuai dengan alur penelitian yang disajikan pada Gambar 4.1. maka kegiatan

yang akan dilaukan pada tahun kedua adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data sosial ekonomi.

Respon yang dipilih dari hasil FGD dan survei lapang pada tahun pertama, yang

mencerminkan 4 kelompok model pengelolaan. Jumlah Respondent total akan

ditentukan dengan mempertimbangkan standard error minimal 5% dari total petani

pengelola kawasan hutan lindung di lokasi penelitian. Jumlah responden pada masing-

masing kelompok model pengelolaan akan ditentukan secara proporsional. Untuk

perkiraan awal, jumlah responden untuk masing masing adalah 20 orang atau total 80

responden. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan panduan daftar

pertanyaan (questioner).

2. Estimasi cadangan karbon.

Pengukuran cadangan karbon pada masing-masing kelompok model pengelolaan

akan dilakukan dengan membuat plot contoh. Ukuran plot contoh untuk pendugaan

cadangan karbon atas permukaan dan karbon tanah mengikuti Standard Nasional

Indonesia (SNI 7724:2011) (BSN, 2011) yaitu 20x20 m untuk tingkat pohon, 10x10 m

untuk tingkat tiang, 5x5 m untuk tingkat pancang dan 2x2 m untuk tingkat semai,

biomass bawah tegakan dan seresah.  Sampel tanah diambil 5 titik pada tiap plot

ukuran 20x20 m, dan tiap titik dengan 4 lapisan; 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm dan 20-

30 cm. Sampel tanah di analysis di laboratorium untuk pengukuran kadar karbon

dalam tanah.

3. Pengembangan dan pemilihan alternatif model pengelolaan

Pengembangan dan pemilihan alterantif akan dilakukan menggunakan pendekatan

Analytical Hierarchy Process (AHP).  Untuk itu, tim akan melakukan Diskusi

Kelompok Terfokus (FGD) dengan nara sumber ahli untuk pembobotan setiap

skenario komposisi tanaman serbaguna (MPTs) dan tanaman kayu. Tim juga akan

melakukan FGD dengan kelompok masyarakat untuk mendapat reson dari

pembobotan tersebut.
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian tahun pertama

adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat dilakukan dengan

mengkombinasikan tananam serbaguna (MPTs) dan tananam kayu dengan

kombinasi secara umum: 34 –60% tanaman serbaguna dan 40-66% tanaman kayu.

2. Komposisi antara tanaman serbaguna dan tanaman kayu mencerminkan tingkat

aktifitas bertani di lahan. Dominan tanaman serbaguna dilakukan oleh petani dengan

penguasaan lahan ≤ 0.5 ha dengan tingkat pengelolan intensif dan bermotif ekonomi.

3. Kapasitas infiltrasi pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan tanaman kayu

secara kualitatif tidak menunjukkan perbedaan secara nyata. Namun demikian,

pengelolaan dengan komposisi tanaman serbaguna >70% cenderung menurunkan

kadar bahan organik tanah, meningkat berat volume tanah dan  menurunkan laju

infiltrasi.

4. Pemilihan kombinasi dominan tanaman serbaguna lebih menguntungkan secara

ekonomi, sedangkan pemilihan kombinasi dominan kayu lebih menguntungkan

secara hidrologis.

7.2. Saran-saran

Agar informasi dan interpretasi hasil pengukuran infiltrasi dapat  menggambarkan

kondisi real lokasi yang ditinjau, maka perlu disertakan data profil tanah dan status bahan

organik tanah pada setiap lapisan tanah.. Demikian pula data sosial ekonomi masyarakat

di kelima desa yang menjadi sasaran penelitian  perlu dipantau secra sinambung agar

dapat dijadikan sebagai dasar prakiraan tingkat ancaman anthrophogenic bagi kawasn

hutan lindung.yang ada di sekitar mereka. .
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Abstrak

Hutan lindung yang berbatasan dengan pemukiman banyak dikelola mayarakat

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi namun harus tetap mempertahankan fungsi

ekologinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sifat hidrologis hutan

dengan fungsi lindung akibat pengelolaan melalui pengaturan komposisi tanaman

serbaguna dan tanaman hutan. Pengumpulan data pengelolaan dalam bentuk komposisi

tanaman serbaguna dan tanaman kayu dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dan

survei lapang.  Infiltrasi sebagai indikator sifat hidrolgis diukur secara langsung pada

lokasi yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan ketersediaan

sumberdaya air dan komposisi tanaman kayu dan tanaman serbaguna sebagai berikut :

(1) 0-10% tanaman serbaguna (MPTs) dan 90-100% tanaman kayu, (2) 10-30% tanaman

MPTs dan 70-90% tanaman kayu, (3) 30-50% tanaman MPTs dan 50-70% tanaman

kayu, (4) 70-90% tanaman MPTs dan 10-30% tanaman kayu.  Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengelolaan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat

dilakukan dengan menanam tananam serbaguna dan tananam kayu dengan berbagai

kombinasi yang rata-rata berkisar antara 40-66% untuk serbaguna dan 34-60% untuk

tanaman kayu.  Secara umum kapasitas infiltrasi pada berbagai komposisi tanaman kayu

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, meskipun ada kecendrungan bahwa penuruan

komposisi tanaman kayu menurunkan laju infiltrasi.

Kata Kunci : Infiltrasi, pengelolaan hutan, aforestasi, tata air tanah
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Abstract

Protected forests closed to residential areas are now managed by communities not

only to meet economic needs but also to maintain ecological functions of forest. This

study aims to determine the changes of hydrological properties of protected forest due to

management through the regulation of the composition of multipurpose tree species

(MPTS) and timber species (TS). Data of the composition of MPTS and TS were

collected through interview followed by filed surveys. Infiltration as an indicator of

hydrological properties was measured directly at the site chosen purposively by

considering the availability of water resources and the composition of MPTS and TS as

follows: (1) 0-10% MPTS and 90-100% of TS, 2) 10-30% MPTS and 70-90% TS, (3)

30-50% MPTS and 50-70% TS, (4) 70-90% MPTS and 10-30% TS. The results showed

that the management of protected forest land by the community is done by planting

MPTS and TS with various combinations that between 40-66% for MPTS and 34-60%

for TS. Infiltration capacity in various wooden plant composition shows no significant

difference, although there is a tendency that declining plant composition decreases

infiltration rate.

Keyword: Infiltration, forest management, aforestation, soil water balance

PENDAHULUAN

Hutan lindung yang umumnya terdapat di Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)

memiliki peran penting dalam pengaturan tata air dari DAS tersebut.  Kerusakan Hutan

pada kawasan ini dapat menyebabkan hal-hal yang kurang menguntungkan seperti

peningkatan debit total dan penurunan debit minimum (Suryani et al 2005; Fujilestari,

2011).  Meskipun demikian kerusakan hutan (deforestasi) khususnya di daerah tropik

sampai batas tertentu tidak dapat terelakkan.  Di daerah berkembang seperti Indonesia,

kerusakan hutan sering dipicu oleh berbagai faktor termasuk faktor ekonomi,

pertumbuhan penduduk, dan status lahan yang belum jelas (Indarto et al 2012).  Dalam

periode 2000-2010, deforestasi di daerah tropik diperkirakan sebanyak 6 juta hektar per

tahun (Achard et al 2014).
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Keberadaan hutan khususnya oleh masyarakat sekitar hutan telah menjadi sumber

mata pencaharian.  Oleh karena itu, pengelolaan hutan termasuk di Indonesia juga

diarahkan pada pelibatan masyarakat sekitar hutan melalui berbagai skema seperti Hutan

kemsayarakatan (HKm).  Pengelolaan hutan bersama masyarakat merupakan salah satu

alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekitar hutan dan sekaligus

meningkatkan peran masyarakat dalam mempertahankan fungsi ekologi hutan (Bowler et

al 2010). Meskipun demikian, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan juga tidak

luput dari permasalahan. Masyarakat pengelola hutan yang umumnya memiliki

pendapatan rendah menghendaki pengelolaan hutan dengan prioritas utama peningkatan

pendapatan, yang tercermin pada jenis, komposisi dan teknik budidaya yangdipilih.  Di

Indonesia, masyarakat juga dimungkinkan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan

lindung (Kaskoyo et al 2014), dan masyarakat memiliki kecendrungan untuk mengubah

hutan alam ke lebih banyak jenis tanaman serbaguna (Multi Purpose Tree Species,

MPTs) seperti buah-buahan yang dipandang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat perlu dilakukan secara hati hati sesuai dengan

prinsip konservasi sehingga tidak mengurangi fungsi ekologis hutan.  Hal ini mudah pada

tataran teoritis namun sangat sulit pada tataran implementasi. Hal ini terutama karena

kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang relatif rendah sehingga

pertimbangan utama pengelolaan hutan adalah pada tercapainya keuntungan ekonomi

sementara pertimbangan ekologi berada dibawahnya. Oleh karena itu, pengelolaan hutan

khususnya hutan lindung berbasis masyarakat perlu insentif antara lain melalui jasa

lingkungan skema jasa lingkungan airmaupun karbon.

Pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat termasuk melalui penerapan skema

jasa lingkungan sering mengalami perbedaan pandangan dalam komposisi tanaman

kehutanan dan tanaman serbaguna (MPTs) dalam wilayah kelola hutan. Masyarakat

cenderung menginginkan seluruh hutan ditanami tanaman serbaguna, sebalikntya

pemerintah (Instansi Kehutanan) menginginkan tanaman kehutanan sebagai prioritas.Ada

kehawatiran bahwa jika seluruhnya wilayah kelola hutan ditanami jenis tanaman

serbaguna (MPTs) maka fungsi ekologis hutan dapat terganggu terutama karena

tingginya aktiftas manusia dalam hutan.

Aktifitas manusia (anthropogenic factor) dalam hutan dapat merubah karakeristik

tanah dan penutupan lahan (Nussbaum, 1996). Karakteristik tanah yang dapat berubah

meliputi struktur tanah, berat volume tanah, dan bahan organik tanah (Hajabbasi et al

1997, Agnese, 2011, Price, 2010, Pirastru, et al 2013). Perubahan karakteristik tanah
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inilah yang berperan penting dalam perubahan karakteristik hidrologis seperti laju

infiltrasi, aliran permukaan, ersoi dan endapan (Ilstedt, et al 2007, Moehansyah et al

2002, Suryatmojo, 2014, Shit, et al 2012, Mahmoud, 2015).

Sampai saat ini data yang menjelaskan secara rinci mengenai dampak kombinasi

dari kedua jenis tanaman ini masih sangat terbatas, sehingga argumentasi pada prinsipnya

lebih banyak didasarkan pendapat secara teoritis yang masih perlu diverifikasi terutama

karena perbedaan karakteristik satu tempat dengan tempat lainnya. Selain itu luasnya

variasi jenis dan kombinasi tanaman kehutanan dan tanaman serbaguna menyebabkan

kebutuhan data untuk verifikasi dampak dari kombinasi tersebut terhadap ekologi dan

ekonomi menjadi cukup besar. Penelitian ini bertujuan mengetahui perubahan sifat

hidrologis hutan dengan fungsi lindung akibat pengelolaan melalui pengaturan komposisi

tanaman serbaguna dan tanaman hutan

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilkasanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2017 pada kawasan

hutan lindung di sisi selatan  Gunung Rinjani, dalam wilayah kelola KPH Tastura.

Secara adminitratif lokasi penelitian meliputi lima desa yang berbatasan langsung dengan

kawasan hutan yaitu Desa Aikbual, Desa Stiling, Desa Aikberik, Desa Lantan, dan Desa

Karang Sidemen dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Kelompok masyakat pada

kelima desa tersebut telah mendapat Ijin Usaha Pengelola Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

yang masing dikenal dengan HKm Aikbual (100 ha), HKm Stiling (217,5 ha) , HKm Aikberik

840 ha), HKm Lantan (349 ha) dan HKm Karang Sidemen (403 ha), dengan total area mencapai

1909,5  ha. Kawasan hutan lindung merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai Babak dan

Renggung.

Penentuan Lokasi dan pengukuran Infiltrasi

Penentuan lokasi pengukuran infiltrasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan

komposisi tanaman serbaguna dan tanaman kayu hutan serta ketersediaan air.

Pengumpulan model pengelolaan diawali dengan mengumpulkan daftar petani yang

mengelola lahan dalam hutan dilanjutkan dengan wawancara dan survei lapang.

Komposisi tanaman serbaguna dan tanaman kayu yang dipertimbangkan dalam penelitian

ini adalah: (1) 0-10% tanaman serbaguna (MPTs) dan 90-100% tanaman kayu, (2) 10-
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30% tanaman MPTs dan 70-90% tanaman kayu, (3) 30-50% tanaman MPTs dan 50-70%

tanaman kayu, (4) 70-90% tanaman MPTs dan 10-30% tanaman kayu.

Pengukuran infiltrasi dilakukan pada masing-masing model kelompok

pengelolaan lahan dengan 5 ulangan sehingga diperoleh 4x5 pengukuran infiltrasi.

Pengukuran infiltrasi dilakukan menggunakan ring infiltrometer ganda (double ring

infiltrometer). Kapasitas infiltrasi akan ditentukan menggunakan pendekatan Horton

(Horton, 1933).

F (t) = fc + (fo-fc) e-kt

dimana f (t) adalah kapasitas infiltrasi (mm h-1) pada waktu t (jam), untuk kapasitas

infiltrasi awal (mm h-1), fc adalah kapasitas infiltrasi ekuilibrium akhir (mendekati

konstan) (mm h-1), dan k adalah konstanta resesi.

Pengambilan Sampel Tanah

Pengumpulan sampel tanah untuk pengukuran berat volume, kadar bahan organik

tanah dan tekstur tanah juga dilakukan pada keempat kelompok model pengelolaan

dengan 5 ulangan. Kadar bulk tanah diukur secara volumetrik dengan menggunakan

sampel tanah yang tidak terganggu. Tekstur tanah diukur dengan menggunakan metode

sedimentasi, dan bahan organik tanah diukur dengan metode Walkey & Black. Sampel

tanah dianalysis di laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Hidrologis

Gambar 1 sampai 4 menunjukkan hasil pengukuran infiltrasi pada 4 titik pada

empat lokasi yaitu Desa Stiling, Desa Aikberik, Desa Lantan dan Desa Karang Sidemen.

Sementara keadaan vegetasi 20x20m pada  titik pengukuran infiltrasi disajikan pada

Tabel 1.  Secara umum populasi tanaman pada semua titik pengukuran untuk tingkat

tiang (diamter 10-20 cm) dan tingkat pohon (diameter >20cm) berkisar 500 pohon untuk

lokasi Stiling, 600-700 pohon untuk lokasi Karang Sidemen dan lokasi Lantan.

Komposisi tanaman kayu : serbaguna dapat dikelompokkan menjadi: (1) 0-10% tanaman

serbaguna (MPTs) dan 90-100% tanaman kayu, (2) 10-30% tanaman MPTs dan 70-90%

tanaman kayu, (3) 30-50% tanaman MPTs dan 50-70% tanaman kayu, (4) 70-90%

tanaman MPTs dan 10-30% tanaman kayu.
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Data infiltrasi yang disajikan pada Gambar 1. sampai 4 dimaksudkan untuk

mengevaluasi respon hidrologis dari variasi kombinasi komposisi tanaman kayu dan

tanaman serbaguna tersebut.  Namun demikian variasi yang ditemukan di lapangan

sangat tinggi sehingga pemilihan lokasi yang ideal untuk pengukuran infiltrasi relatif

sulit dilakukan disamping mempertingkan ketersediaan air. Oleh karena itu, hasil

penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam hubungan dengan variasi jenis dan umur

tanaman, namun demikian hasil penelitian secara umum memberikan gambaran respon

hidrologis dari aspek laju infiltrasi pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan

tanaman kayu. Dari gambar tersebut ada indikasi bahwa semakin tinggi komposisi

tanaman serbaguna, laju infiltrasi semakin menurun. Ada dugaan, bahwa lahan dengan

komposisi tanaman serbaguna yang lebih dominan cenderung dikelola lebih intensif atau

aktifitas bertani lebih intensif sehingga dapat mengganggu kondisi fisik tanah yang

berkaitan dengan laju infiltrasi, seperti pemadatan permukan tanah, pemindahan seresah

dari lingkungan asal, dan bahkan praktek pembakaran dalam  pengendalian gulma.

Hajabbasi et al (1997) yang melakukan penelitian pada hutan oak (Quercus brontii) di

Iran menunjukkan bahwa deforestasi yang diikuti dengan pengolahan tanah meningkat

berat volume tanah sebesar 20%, dan menurunkan bahan organik tanah sebesar 50%

dibandingkan dengan tanah hutan tidak terganggu.
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Gambar 1. Pola Infiltrasi pada berbagai
komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu di Hutan Desa Stiling

Gambar 2. Pola Infiltrasi pada berbagai
komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu di Hutan Desa Aikberik

Pola Infiltrasi dengan tegakan berupa pohon, yaitu kayu dengan diameter batang

≥ 20 cm dengan komposisi  lebih besar dari 90%  memberikan pola infiltrasi yang

spesifik; laju infiltrasi dari keadaan awal  mengalami perlambatan  secara berangsung-

angsur, sedemikian rupa sehingga grafik infiltrasinya bersifat landai. Hal ini dapat dilihat

pada hasil pengukuran di plot  Aik Berik  (Gambar 2) dengan polulasi pohon 250

tegakan/ha dan plot  Karang Sidemen (Gambar 4) dengan populasi pohon 325

tegakan/ha. Pola yang relatif berbeda teramati  di plot Desa Lantan (Gambar 3)   tanpa

keberadaan pohon (Ø>20 cm), meskipun komposisi sama > 90 kayu, tetapi dengan

katagori lebih rendah yaitu: tiang ( Ø 10 – 20 cm, pancang (Ø 5- 10 cm),  dan semai  (Ø<

5 cm).
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Gambar 3. Pola  Infiltrasi pada berbagai
komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu di Hutan Desa Lantan

Gambar 4. Pola Infiltrasi pada berbagai
komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu di Hutan Desa Karang Sidemen

Tabel 1.  Keadaan tanaman serbaguna dan tanaman kayu pada plot 20x20m pada lokasi
pengukuran infiltrasi

Jenis
>90%  kayu
Jumlah/ha

70-90% kayu
Jumlah/ha

50-70%  kayu
Jumlah/ha

30-50%  kayu
Jumlah/ha

K S T K S T K S T K S T
Desa Aikberik
Pohon 250 0 250 700 0 700 275 75 350 100 200 300
Tiang 250 0 250 175 150 325 0 125 125 0 250 250
Pancang 450 0 450 50 25 75 250 150 400 150 175 325
Semai 75 0 75 0 0 0 225 50 275 175 25 200
Karang Sidemen
Pohon 325 50 375 325 25 350 25 375 400 200 225 425
Tiang 700 25 725 125 125 250 225 100 325 0 350 350
Pancang 600 0 600 50 125 175 25 200 225 0 375 375
Semai 125 0 125 425 75 500 0 0 0 0 0 0
Desa Lantan
Pohon 0 0 0 75 25 100 200 50 250 350 0 350
Tiang 300 0 300 475 75 550 350 375 725 125 275 400
Pancang 425 0 425 125 200 325 200 250 450 50 475 525
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Semai 0 0 0 25 175 200 0 50 50 0 75 75
Aikbual
Pohon 675 25 700 25 0 25 50 25 75 50 0 50
Tiang 50 0 50 250 75 325 425 125 550 200 200 400
Pancang 0 0 0 575 125 700 150 350 500 50 450 500
Semai 0 0 0 250 125 375 0 50 50 0 50 50
Stiling
Pohon 625 75 700 250 100 350 25 25 50 0 0 0
Tiang 525 50 575 750 250 1000 275 325 600 50 400 450
Pancang 375 25 400 275 275 550 200 225 425 125 300 425
Semai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 150 250

Keterangan : K tanaman kayu, S tanaman serbaguna, T total

Secara teknis tegakan kayu yang telah berdiameter > 20 cm, telah tumbuh dan

berkembang dalam waktu yang relatif lama (rata-rata >15 tahun) sehingga

keberadaannya di lahan-lahan HKM telah memberikan pengaruh terhadap sifat fisik

tanah, terutama  struktur,  prositas,  kapasitas pegang air dan bahan organik dalam tanah.

Faktor inilah yang menentukan pola infiltrasi.  Tanah yang strukturnya telah berkembang

dibawah pengaruh secara langsung, maupun tidak langsung  sistem perakaran,   adanya

input seresah  di permukaan tanah dan pengkayaan bahan organic tanah menyebabkan

tanah memeiliki kapasitas pegang air yang baik, sehingga  air yang memasuki permukaan

tanah, berlangsung secara gradual, tidak lolos seperti pada kebanyakan tanah bertekstur

pasiran, tak berstruktur, tanpa seresah dan kadar bahan organic tanah rendah.

Pola infiltrasi pada plot yang keberadaan populasi pohon rendah secara umum

infiltrasinya sangat cepat pada fase awal.  Fenomena seperti ini teramati di semua plot

yang diamati (Gambar 1 samapi 4). Apalagi pada plot yang komposisi kayu 30 – 50%

dengan katagori pancang dan semai  pola infiltrasi yang sangat cepat di awal proses dan

relatif lambat mencapai laju konstan (constant  rate).  Pola yang demikian ini umum

terjadi di lahan-lahan yang telah mengalami gangguan terhadap strujtur tanah, kapsitas

pegang air rendah dan tanah poros.  Air yang masuk lewat bekitu saja pada solum tanah

dan tidak tertahan sebagai lengas tanah yang seharusnya berguna bagi tanaman.



45

Karakteristik Tanah Kawasan Hutan pada Berbagai Model Pengelolaan

Karakteristik hidrologis lahan seperti yang ditunjukkan oleh laju infiltrasi pada

Gambar 1 sampai dengan 4 juga ditentukan oleh karakteristik tanah seperti tekstur tanah,

berat volume tanah dan bahan organik tanah.  Gambar 5 Gambar 6 dan Gambar 7

menunjukkan berturut turut berat volume, kadar bahan organik dan tekstur tanah pada

berbagai komposisi tanaman serbaguna dan tanaman kayu di lokasi penelitian.

Tekstur tanah dari ke 20 titik pengambilan sampel tanah (Gambar 5.9)

menunjukkan bahwa tekstur tanah termasuk dalam klas tekstur lempung dengan proporsi

pasir, debu dan liat yang relatif sama.  Proporsi pasir berkisar antara 22-25%, debu antara

33-37% dan liat antara 33-38%.  Secara umum, tekstur tanah dengan proporsi pasir yang

tinggi akan menghasilkan laju infiltrasi yang tinggi dan sebaliknya.   Dengan tekstur

tanah yang relatif sama maka  pengaruh tekstur tanah pada perbedaan laju infiltrasi

kemungkinan sangat kecil.  Dengan demikian, perbedaan laju infiltrasi pada berbagai

komposisi tanaman serbaguna dan tanaman kayu yang menjadi fokus dari penelitian ini

diduga berasal dari perubahan yang terjadi pada sifat sifat tanah yang lain. Pirastru et al

(2013) menunjukkan pada tekstur tanah yang sama, perbedaan sifat fisik dan hidrologi

pada lahan berkaitan dengan perubahan struktur pori yang dapat terjadi akibat perubahan

penggunaan lahan.

Berat volume tanah (BV) pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan

tanaman kayu seperti terlihat pada Gambar 5.10. menunjukkan bahwa BV tanah berkisar

anatar 0.54 - 0.98 g/cm3.  Dari Gambar 5.10 tersebut terlihat jelas bahwa BV tanah

meningkat dengan peningkatan komposisi tanaman serbaguna.  Trend peningkatan BV

diduga berkaitan dengan aktivitas manusia yang lebih tinggi pada lahan dengan

komposisi tanaman serbaguna yang tinggi dibandingkan dengan pada lahan dengan

komposisi tanaman serbaguna yang rendah.  BV tanah menunjukkan tingkat kepadatan

tanah.  Semakin tinggi nilai BV maka tanah akan semakin padat.  Dengan demikian

indikasi penurunan kapasitas infiltrasi pada lahan dengan komposisi tanaman serbaguna

yang tinggi kemungkian berkaitan dengan perubahan sifat BV tanah.

Selain tektur dan berat volume tanah, kadar bahan organik tanah juga merupakan

salah satu sifat tanah yang penting.  Kadar bahan organik seperti ditunjukka pada

Gambar 5.11 berkisar antara 4.96% - 6.84%.  Data kadar bahan organik tanah pada

Gambar 5.11 menunjukkan trend yang berkebalikan dengan trend perubahan berat

volume tanah.  Komposisi tanaman serbaguna yang tinggi menunjukkan kadar bahan
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organik yang lebih rendah. Aktifitas manusia yang lebih tinggi pada lahan dengan

komposisi tanaman serbaguna yang tinggi dapat menyebabkan proses dekompisi bahan

organik berlangsung lebih cepat yang berakhir pada penuruan kadar bahan organik tanah.

Bahan organik memiliki peran penting dalam mempertahankan struktur tanah dan

penyimpanan air tanah.  Peran bahan organik ini juga dapat digunakan untuk

menjelaskan perbedaan laju infiltrasi pada berbagai kompisisi tananaman serbaguna dan

tanaman kayu.

Gambar 5.  Berat Volume Tanah (g/cm3) pada berbagai komposisi tanaman serbaguna
dan tanaman kayu
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Gambar 6.   Kadar Bahan Oganik Tanah pada berbagai komposisi tanaman serbaguna
dan tanaman kayu

Gambar 7.   Tekstur Tanah pada berbagai komposisi tanaman serbaguna dan tanaman
kayu

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sifat

hidrologis yang ditunjukkan kapasitas infiltrasi pada berbagai komposisi tanaman

serbaguna dan tanaman kayu secara kualitatif tidak menunjukkan perbedaan secara nyata.

Meskipun demikian, pemilihan kombinasi dominan tanaman serbaguna yang

menguntungkan secara ekonomi cenderung menurunkan kapasitas infiltrasi. Intensitas

aktifitas manusia yang tinggi pada model dominan tanaman serbaguna berpengaruh

terhadap sifat tanah yang berperan penting dalam menentukan laju infiltrasi.
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