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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola dan tingkat optimalisasi pengelolaan 
lahan agroforestri yang berkembang di Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten 
Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis skoring 
terhadap aspek penilaian yang meliputi jumlah jenis, kerapatan tanaman, penyerapan tenaga 
kerja dan pendapatan. Penentuan lokasi penelitian menggunakan teknik purposive sampling 
dengan mempertimbangkan lokasi pengembangan agroforestri yaitu di dalam dan luar 
kawasan hutan. Sedangkan penentuan rensponden menggunakan persamaan Slovin dan 
teknik Proporsional Random sampling untuk menentukan jumlah responden berdasarkan 
lokasi pengembangan agroforestri. Hasil dari penelitian ini yaitu Pola penerapan agroforestri 
di dalam kawasan hutan adalah pola agrisilvikultur yang didominasi oleh tanaman durian 
dengan pengelolaan tingkat optimal, sedangkan untuk lahan di luar kawasan hutan adalah 
pola agrisilvikultur yang didominasi tanaman Mahoni dengan pengelolaan tingkat optimal. 
Faktor penghambat dalam pengelolaan agroforesti di lokasi penelitian adalah monyet, babi, 
tupai, gulma, kurangnya bibit dan faktor cuaca. Sedangkan Faktor pendukungnya adalah 
bantuan pemerintah berupa pemberiaan perangkap tupai dan penyediaan bibit tanaman baik 
tanaman kehutanan maupun tanaman non kehutanan. 
 
Kata kunci : Pola, Agroforestri, Desa Gelangsar 
       

Abstract 
Intention of this research is to know pattern and level of optimalisasi management of 
agroforestry expanding in Gelangsar, Sub-District Of Gunungsari, West Lombok District. 
This Research use descriptive method with analysis of scoring to assessment aspect include 
total of kind, density of land, absorbtion of labour and income. Determination of research 
location use technique of purposive sampling by considering location development of 
agroforestry that is in and outside forest area. While determination of rensponden use 
equation of Slovin and technique of Proporsional Random sampling to determine the amount 
of responden pursuant to location development of agroforestry. Result of from this research 
that is Pattern implementation of agroforestry in forest area is pattern of agrisylvicultural 
which predominated by durian plant with management level is optimum, while for farm 
outside forest area is pattern of agrisylvicultural predominated by Mahagony plant with 
management is optimum. The factor obstruction management of agroforestry in research 
location is monkey, pig, squirrel, lack of the seeds and weather factor. While its 
Supplementary factor is governmental aid in the form of gift of squirrel trap  and ready crop 
seed include forestry plant and  non forestry plant. 
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PENDAHULUAN 

Alih - guna lahan hutan menjadi 

lahan pertanian disadari menimbulkan 

banyak masalah seperti penurunan 

kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan 

fauna, banjir, kekeringan serta perubahan 

lingkungan global. Masalah ini,  bertambah 

berat dari waktu ke waktu sejalan dengan 

meningkatnya luas areal hutan yang dialih-

gunakan menjadi lahan usaha lain. Untuk 

mengatasi masalah yang timbul akibat 

adanya alih-guna lahan tersebut di atas dan 

sekaligus mengatasi masalah pangan dapat 

diterapkan sistem Agroforestri (Hairiah et 

al, 2003a). Huxley (1999) dalam Ferdinanta 

(2014), menyatakan bahwa agroforestri 

merupakan sistem pengunaan lahan yang 

mengkombinasikan tanaman berkayu 

dengan tanaman tidak berkayu (kadang-

kadang dengan hewan) yang tumbuh 

bersamaan atau bergiliran pada suatu lahan, 

untuk memperoleh berbagai produk dan jasa 

(services) sehingga terbentuk interaksi 

ekologis dan ekonomis antar komponen 

tanaman. 

Agroforestri dapat diklasifikasikan 

berdasarkan beberapa aspek sesuai dengan 

perspektif dan kepentingannya. Berdasarkan 

komponen penyusunnya  meliputi 

agrisilvikultur, silvopastural, 

agrosilvopastura, sylvofishery, apiculture. 

Klasifikasi berdasarkan istilah teknis yang 

digunakan meliputi Sistem agroforestri, 

Sub-sistem agroforestri, Praktek 

agroforestri, dan Teknologi agroforestri 

(Hairiah et al 2003b). 

Kawasan Hutan di Nusa Tenggara 

Barat (NTB) dikelola oleh masyarakat 

secara tradisional dan beberapa Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH). Salah satu KPH 

yang ada di NTB adalah KPH Rinjani Barat. 

KPH Rinjani Barat memiliki kawasan hutan 

yang didominasi oleh hutan lindung. Oleh 

karena itu, sebagian besar pengelolaannya 

menggunakan sistem agroforestri dengan 

tujuan masyarakat dapat memungut hasil 

hutan tanpa merusak hutan dengan 

memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu 

(HHBK) sehingga hutan tetap lestari dan 

dapat mempertahankan fungsi pokoknya.  

Masyarakat NTB, khususnya 

masyarakat di Pulau Lombok menerapkan 

sistem agroforestri dalam pengelolaan 

hutan. Pengembangan agroforestri dijadikan 

sebagai salah satu sumber penghasilan oleh 

masyarakat baik di dalam kawasan hutan 

maupun di luar kawasan hutan.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pola penerapan dan tingkat 

optimalisasi pengelolaan agroforestri di 

Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat baik di dalam 

maupun di luar kawasan hutan serta 

menganalisa faktor – faktor penghambat dan 

pendukung dalam pengelolaan agroforestri 

tersebut. 

 

 



METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dan  

dilaksanakan di dalam dan luar kawasan 

hutan Desa Gelangsar Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dan 

berlangsung pada bulan Agustus – 

Desember 2015. Metode deskriptif adalah 

salah satu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

kelas peristiwa pada masyarakat sekarang. 

Metode ini dilakukan dengan pengumpulan 

data, disusun, dianalisis, diinterpretasikan 

dan akhirnya ditarik kesimpulan (Nazir 

1998). 

Penentuan sampel meliputi 

penentuan lokasi dan Responden. Penentuan 

lokasi penelitian menggunakan teknik 

Purposive sampling dengan 

mempertimbangkan lokasi pengembangan 

agroforestri di dalam dan luas kawasan 

hutan. Purposive sampling atau sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2011). Sedangkan penentuan responden 

menggunakan persamaan Slovin. Kemudian 

dari jumlah responden yang telah didapat, 

dibagi lagi berdasarkan lokasi 

pengembangan agroforestri yaitu di dalam 

dam luar kawasan hutan dan strata luas 

lahan menggunakan teknik  proporsional 

random sampling. Proporsional random 

sampling  adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan porsi dari jumlah populasi 

(Sugiyono, 2013). 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah teknik wawancara.  

Wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau 

orang yang diwawancarai, pertanyaan yang 

akan diajukan kepada responden dibuat 

dalam bentuk kuisioner sebagai pedoman 

wawancara (Sugiyono, 2013). 

Analisis data menggunakan metode 

skoring. Skoring adalah adalah suatu proses 

pengubahan jawaban instrumen menjadi 

angka-angka yang merupakan nilai 

kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item 

dalam instrumen (Djaali & Muljono, 2004 

dalam Khusnul). 

Adapun yang menjadi aspek 

penilaian dalam penelitian ini meliputi 

jumlah jenis, kerapatan tanaman, 

penyerapan tenaga kerja dan pendapatan. 

Masing – masing aspek penilaian memiliki 

skor maksimal 50 dan skor minimal 10. 

Berikut tabel skor  pada setiap aspek 

penilaian. 

  



Tabel 1 Skor penilaian  

No 
Jumlah 
spesies 

Kerapatan Tanaman 
(tanaman/Ha) 

Jumlah pendapatan 
(Ha/tahun) 

Penyerapan tenaga kerja 
(HKO/ tahun) 

Skor 

1. > 30 > 900 > 10 juta ≥ 200 HKO 50 
2. 26 – 30 750 – 900 > 7,5 – 10 juta 150 – 200 40 
3. 20 – 25 >500 -  750 > 5 – 7,5 juta 100 – <150 30 
4. 16 – 20 250 -  500 2,5 - 5 juta 50 – <100 20 
5. ≤ 15 < 250 < 2,5 juta < 50 10 

 

Optimalisasi pengelolaan agroforestri 

dikelompokkan berdasarkan jumlah skor 

yang didapat oleh petani dari aspek - aspek 

penilaian. Berikut tabel tingkat optimalisasi 

lahan agroforestri 

Tabel 2 Skoring Tingkat Optimalisasi 
No Skor Tingkat optimalisasi 
1 > 150 – 200 Sangat Optimal 
2 > 100 – 150 Optimal 
3 > 50 – 100 Cukup Optimal 
4 < 50 Tidak Optimal 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah Spesies 

a. Dalam Kawasan  

Hasil identifikasi spesies tanaman 

agroforestri untuk petani di dalam kawasan 

hutan Desa Gelangsar Kecamatan 

Gunungsari baik tanaman kehutanan maupun 

tanaman buah – buahan diketahui berjumlah 

29 jenis tanaman. Jumlah spesies yang 

dimiliki oleh petani pada setiap lahan 

garapannya adalah 4 – 23 jenis tanaman.  

Identifikasi jumlah jenis tanaman di 

dalam kawasan hutan memiliki 

Keanekaragaman relatif rendah karena 

sebagian besar lahan berapa pada skor 

minimum yaitu 10 dengan jumlah spesies ≤ 

15 yaitu sebanyak 29 orang (93,55%) dan 

skor tertinggi yaitu 30 sebanyak 1 orang 

(3,23%). 

b. Luar Kawasan 

Jumlah spesies tanaman yang ada di 

Luar Kawasan huan yang dikembangkan 

yaitu sebanyak 23 jenis tanaman yang terdiri 

dari tanaman kehutanan dan tanaman buah – 

buahan. Setiap lahan petani memiliki 5 – 13 

jenis tanaman pada setiap lahan garapannya. 

Skor jumlah spesies untuk lahan di luar 

kawasan hutan relatif sama dengan skor di 

luar kawasan hutan yaitu menunjukkan 

keanekaragaman yang rendah. Dari 16 orang 

responden petani di luar kawasan hutan 

semuanya mendapat skor 10 (100%). Data 

selengkannya akan disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut 

  



Tabel 3 Jenis Tanaman Petani 

No Jenis tanaman Dalam kawasan Luar kawasan 
1. Kehutanan Dadap, Beringin, Mahoni, Ara 

Goak, Sengon, Udu, Bajur, Dao, dan 
Cempaka. 

Jukud, Mahoni, Bajur, Sengon, 
Udu, Jati Putih, Rajumas,  

2. Non kehutanan Durian, Nangka, Melinjo, pisang, 
Bambu, Ceruring, Aren, Kopi, 
Kemiri, Kapuk, Terep, Manggis, 
Mangga, Rambutan, Kepundung, 
Pinang, Cokelat, Kelapa dan Wani. 

Durian, Kelapa, Ceruring, Melinjo, 
Pisang, Rambutan, Aren, Bambu, 
Manggis, Mangga, Nangka, Jambu 
Mente, Kedondong, Kemiri, Joet, 
dan Kapuk. 

Sumber : Data Primer 

 
Tabel 4 Skor Jumlah Spesies Lahan Hutan 

NO Skor 
Jumlah Spesies 

(Jenis) 

Dalam Kawasan Luar Kawasan 

Jumlah Petani 
(orang) 

(%) 
Jumlah Petani 

(orang) 
(%) 

1. 50 > 30 0 0,00 0 0,00 

2. 40 26 – 30 0 0,00 0 0,00 

3. 30 20 – 25 1 3,23 0 0,00 

4. 20 16 – 20 1 3,23 0 0,00 

5. 10 ≤ 15 29 93,55 16 100,00 

 Jumlah 31 100 16 100 

Sumber : Data Primer 

Data di atas menunjukkan bahwa 

jumlah spesies tanaman pada masing – 

masing lahan petani di Desa Gelangsar 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat relatif rendah baik di dalam maupun 

di luar kawasan hutan karena sebagian besar 

petani berada pada kelas ≤ 15 spesies 

tanaman. Penanaman beragam spesies 

dalam sistem agroforestri memberikan 

berbagai keuntungan bagi petani, yaitu 

berupa produktivitas yang selalu terjaga, 

stabilitas dan sustainabilitas lahan menjadi 

meningkat (Ong et al. 2004, dalam Hiola . 

2011). 

 

 

Kerapatan Tanaman 

a. Dalam Kawasan  

Hasil identifikasi tingkat kerapatan 

tanaman pada setiap lahan petani di dalam 

kawasan hutan menunjukkan bahwa tingkat 

kerapatan tertinggi yaitu 258 tanaman/Ha. 

Sedangkan tingkat kerapatan tanaman 

paling rendah yaitu 49 tanaman/Ha. 

Tingkat kerapatan tanaman pada 

lahan agrforestri petani di dalam kawasan 

hutan masih sangat rendah. Berdasarkan 

data yang diperoleh tingkat kerapatan lahan 

petani sebagian besar berada di kelas < 250 

tanaman/Ha dengan nilai skor 10 yaitu 

sebanyak 29 orang (93,55%) dari 31 orang 

petani yang dijadikan sebagai responden.  

 



b. Luar kawasan 

Tingkat kerapatan tanaman pada 

lahan petani di luar kawasan hutan lebih 

baik dibandingkan tingkat kerapatan 

tanaman pada lahan petani di dalam 

kawasan karena berdasarkan data, tingkat 

kerapatan tanaman tertinggi pada lahan 

petani di luar kawasan hutan yaitu 796 

tanaman/Ha. Sedangkan tingkat kerapatan 

terendah yaitu 66 tanaman/Ha.  Akan tetapi 

secara umum dapat dikatakan rendah karena 

tingkat kerapatan tanaman lahan petani 

agroforestri di luar kawasan hutan juga 

didominasi pada kelas < 250 tanaman/Ha 

yaitu dengan skor 10 sebanyak 10 orang 

(62,50%). Data selengkannya akan disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut 

 
Tabel 5 Skor Tingkat Kerapatan Tanaman 

NO Skor 
Kerapatan 

(Tanaman/Ha) 

Dalam Kawasan Luar Kawasan 

Jumlah Petani 
(orang) 

(%) 
Jumlah Petani 

(orang) 
(%) 

1. 50 > 900 0 0,00 0 0,00 

2. 40 750 – 900 0 0,00 1 6,25 

3. 30 500 - < 750 0 0,00 1 6,25 

4. 20 250 - < 500 2 6,45 4 25,00 

5. 10 < 250 29 93,55 10 62,50 

 Jumlah 31 100 16 100 

Sumber : Data Primer 

 
Tingkat kerapatan lahan petani di 

Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat tergolong rendah. 

Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas 

tingkat kerapatan tanaman pada setiap lahan 

garapan petani berada pada kelas < 250 

tanaman/Ha dengan skor yang diperoleh 10 

Pola Agroforestri 

Pola agroforestri yang berkembang 

di Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat adalah pola 

agrisylvikultur yaitu pola agroforestri 

dengan mengkombinasikan tanaman 

kehutanan dengan tanaman buah – buahan 

(MPTs).  

a. Dalam Kawasan 

Berdasarkan data yang didapat pola 

agrisylvikultur yang berkembang di lahan 

petani dalam kawasan hutan dapat 

dikelompokkan menjadi 6 pola 

agrisylvikultur sesuai dominansi tanaman 

yaitu pola agrisylvikultur dominan Durian , 

pola agrisylvikultur dominan pisang, pola 

agrisylvikultur dominan kelapa, pola 

agrisylvikultur Aren, pola agrisylvikultur 

dominan Mahoni, pola agrisylvikultur 

dominan kopi.  

 



b. Luar Kawasan 

Pola agrisylvikultur yang 

berkembang di lahan petani luar kawasan 

hutan dapat dikelompokkan menjadi 5 pola 

agrisylvikultur sesuai dominansi tanaman 

yaitu pola agrisylvikultur dominan Mahoni, 

pola agrisylvikultur dominan aren, pola 

agrisylvikultur dominan Sengon, pola 

agrisylvikultur Melinjo, dan pola 

agrisylvikultur dominan durian. 

 
Tabel 6 Pola Agrisylvikultur  

No Pola Agrisylvikultur 
Dalam kawasan Luar Kawasan 

Tanaman 
Dominan 

Jumlah Petani 
yang Menerapkan 

Tanaman 
Dominan 

Jumlah Petani yang 
Menerapkan 

1. Pola 1 Durian 25 Mahoni 11 
2. Pola 2 Pisang 1 Aren 2 
3. Pola 3 Kelapa 1 Sengon 1 
4. Pola 4 Aren 1 Melinjo 1 
5. Pola 5 Kopi 1 Durian 1 
6. Pola 6 Mahoni 2   

 Jumlah 31  16 

Sumber : Data Primer 

 
Penyerapan Tenaga Kerja 

a. Dalam Kawasan 

Berdasarkan data yang diperoleh 

jumlah orang yang bekerja dalam suatu 

lahan  sebanyak 2 – 5 orang dengan lama 

kerja dalam berkisar 2 – 6 jam dalam sehari. 

Sedangkan jumlah hari kerja dalam 1 

minggu berkisar antara 3 – 6 hari dalam 1 

minggu. Adapun nilai HKO tertinggi di 

dalam kawasan hutan yaitu 640 sedangakan 

nilai HKO terendah adalah 144. 

Penyerapan tenaga kerja pada 

lahan agroforestri di dalam kawasan hutan 

Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari 

sangat tinggi karena penyerapan tenaga 

kerja pada lahan agroforestri petani 

didominasi oleh nilai HKO > 200 dengan 

skor 50 yaitu sebanyak 17 orang (54,84%).  

b. Luar Kawasan 

Data yang diperoleh di luar 

kawasan hutan tidak jauh berbeda dengan 

yang diperoleh di dalam kawasan hutan 

yaitu jumlah dalam suatu lahan berkisar 

antara 2 – 5 orang dengan lama bekerja 2 – 

6 jam setiap harinya. Sedangkan jumlah hari 

kerja dalam 1 minggu berkisar antara 3 – 6 

hari. Nilai HKO tertinggi untuk lahan di 

luar kawasan hutan yaitu 576 dan nilai HKO 

terendah yaitu 144. Sama seperti Nilai HKO 

di dalam kawasan hutan, di luar kawasan 

hutan juga tidak ada petani yang memiliki 

nilai HKO kurang dari 100.  

Tingkat penyerapan tenaga kerja di 

luar kawasan hutan Desa Gelangsar juga 

sangat tinggi. Berdasarkan data yang 

diperoleh tingkat penyerapan tenaga kerja 



didominasi oleh nilai HKO > 200/tahun 

dengan skor 50 sebanyak 14 orang 

(87,50%). Data selengkannya akan disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut 

 
Tabel 7 Skor Penyerapan Tenaga Kerja  

NO Skor 
Penyerapan 

Tenaga Kerja 
(HKO/tahun) 

Dalam Kawasan Luar Kawasan 

Jumlah Petani 
(orang) 

(%) 
Jumlah Petani 

(orang) 
(%) 

1 50 ≥ 200 HKO 17 54,84 14 87,50 

2 40 150 – 200 6 19,35 1 6,25 

3 30 100 – <150 8 25,81 1 6,25 

4 20 50 – <100 0 0,00 0 0,00 

5 10 < 50 0 0,00 0 0,00 

Jumlah 31 100 16 100 

Sumber : Data Primer 

 
Data di atas menunjukkan bahwa 

tingkat penyerapan tenaga kerja pada lahan 

agroforestri di Desa Gelangsar Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat baik 

di dalam maupun di luar kawasan hutan 

sangat tinggi karena sebagian besar tingkat 

penyerapan tenaga kerja sebesar > 200 

HKO/tahun. 

Aspek Pendapatan 

a. Dalam kawasan 

Pendapatan petani di dalam 

kawasan hutan berasal dari tanaman buah 

– buahan. Tanaman durian mendominasi 

sumber penghasilan dari petani. Hal ini 

ditunjukkan dengan keberadaan tanaman 

durian di semua lahan petani. Pendapatan 

petani di dalam kawasan hutan tinggi 

karena sebagian besar pendapatan petani 

memiliki pendapatan di atas Rp 

10.000.000,00 per tahun yaitu sebanyak 11 

orang (35,48%). 

Tingkat pendapatan petani 

agroforestri di dalam kawasan hutan Desa 

Gelangsar Kecamatan Gunungsari cukup 

bervariasi. Jumlah pendapat petani paling 

tinggi berada pada skor 50 dengan jumlah 

pendapatan > Rp 10.000.000,00 sebanyak 

11 orang (35,48%).  

b. Luar kawasan 

Senada dengan lahan agroforestri 

di dalam kawasan hutan, pendapatan 

petani juga didapat dari produk tanaman 

buah – buahan seperti durian, nangka, 

rambutan, pisang dll. Tanaman durian juga 

mendominasi penghasilan petani di luar 

kawasan hutan sebagai sumber 

penghasilan utama. Selain itu tanaman 

Aren juga memberikan penghasilan yang 

cukup signifikan untuk petani. Pendapatan 

petani di luar kawasan hutan juga 

tergolong tinggi karena sebagian besar 

petani memiliki pendapatan di atas Rp 



10.000.000,00 yaitu sebanyak 9 orang 

(56,25%), Data selengkannya akan 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut 

Sedangkan tingkat pendapatan 

petani agroforestri di luar kawasan hutan 

desa Gelangsar kecamatan Gunungsari 

paling tinggi juga berada pada skor 50 

yaitu sebanyak 9 orang (56,25%). Data 

selengkannya akan disajikan dalam bentuk 

tabel berikut ini 

 
Tabel 8 Skor Pendapatan Petani 

NO Skor 
Pendapatan 
(Rp/tahun) 

Dalam Kawasan Luar Kawasan 

Jumlah Petani 
(orang) 

(%) 
Jumlah Petani 

(orang) 
(%) 

1. 50 > 10 juta 11 35,48 9 56,25 

2. 40 > 7,5 – 10 juta 8 25,81 1 6,25 

3. 30 > 5 – 7,5 juta 7 22,58 4 25,00 

4. 20 2,5 - 5 juta 5 16,13 2 12,50 

5. 10 < 2,5 juta 0 0,00 0 0,00 

Jumlah 31 100 16 100 

Sumber : Data Primer 
 
Tingkat pendapatan petani lahan 

agroforestri Desa Gelangsar Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat baik 

di dalam maupun di luar kawasan hutan 

relatif tinggi karena berdasarkan data di 

atas menunjukkan sebagian besar 

pendapatan petani lahan agroforestri di 

atas Rp 10.000.000,00. Berdasarkan skor 

yang didapat oleh petani dari setiap aspek 

selanjutnya diakumulasikan untuk 

mendapatkan total skor yang didapat oleh 

setiap petani sehingga dapat diketahui 

tingkat optimalisasi pengelolaan lahan 

agroforestri pada masing – masing petani. 

 
Tabel 9 Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Lahan Agroforestri 

NO 
Tingkat 

Optimalisasi 
Skor 

Dalam Kawasan Luar Kawasan 
Jumlah Petani 

(orang) 
(%) 

Jumlah Petani 
(orang) 

(%) 

1. Sangat Optimal > 150 – 200 0 0,00 0 0,00 

2. Optimal > 100 – 150 21 67,74 14 87,50 

3. Cukup Optimal > 50 – 100 10 32,26 2 12,50 

4. Tidak Optimal < 50 0 0,00 0 0,00 

 Jumlah 31 100 16 100 

Sumber : Data Primer 
 



Data di atas menunjukkan bahwa 

tingkat optimalisasi pengelolaan lahan 

agroforestri di Desa Gelangsar Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

dominan berada pada tingkatan Optimal 

dengan jumlah skor berkisar antara 100 – 

150. Hal ini menujukkan bahwa pengelolaan 

lahan agroforestri di Desa Gelangsar 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat cukup baik. 

Pengelolaan lahan agroforestri di 

Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari 

memang sudah optimal, akan tetapi kedua 

aspek penilaian tidak seimbang. Hal ini 

ditunjukkan dengan jumlah skor yang yang 

didapat oleh masing – masing petani lebih 

besar dari aspek ekonomi dibandingkan 

aspek biofisik. Apabila kedua aspek ini 

dapat diseimbangkan dengan menambah 

jenis dan jumlah tanaman pada lahan 

agroforestri maka aspek biofisik dari lahan 

tersebut meningkat sehingga tingkat 

optimalisasinya juga meningkat dati tingkat 

optimal menjadi sangat optimal. 

Faktor – faktor penghambat 

Faktor – faktor penghambat yang 

didapat oleh petani agroforestri di desa 

Gelangsar kecamatan Gunungsari baik 

petani dalam maupun luar kawasan antara 

lain hama monyet dan babi yang 

mengganggu tanaman petani, tupai 

penggangu buah tanaman kelapa, gulma, 

kurangnya bibit, penyakit tanaman dan 

faktor cuaca. Bentuk gangguan dari faktor 

cuaca adalah ketika terjadi hujan lebat dapat 

menggugurkan bunga tanaman Durian 

sehinggga produksi buah dari tanaman 

tersebut berkurang bahkan tidak dapat 

berproduksi.  

Upaya Petani untuk 

meminimalisasi gangguan dari hama – hama 

pengganggu tersebut dengan cara menjaga 

lahan garapan mereka masing – masing dan 

memasang perangkap seperti perangkap 

tupai. Selain itu, penanggulangan untuk 

penyakit tanaman, petani biasanya langsung 

menebang pohon yang terinfeksi dengan 

tujuan penyakit tersebut tidak menyerang 

tanaman lainnya.  

Faktor – Faktor Pendukung 

Faktor yang mendukung proses 

pengelolaan lahan agroforestri itu adalah 

adanya bantuan pemerintah dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

petani pengelola lahan agroforestri di Desa 

Gelangsar Kecamatan Gunungsari. 

Bentuk bantuan pemerintah dalam 

hal menyelesaikan masalah yang dihadapi 

oleh para petani yaitu berupa pemberian 

perangkap tupai, menyediakan bibit tanaman 

baik tanaman kehutanan maupun tanaman 

buah buahan (MPTS) untuk memenuhi 

kebutuhan bibit yang merupakan salah satu 

faktor penghambat dalam pengelolan lahan 

agroforestri di Desa Gelangsar Kecamatan 

Gunungsari melalui program kebun bibit 

rakyat (KBR). 



KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, 

dapat disimpulkan bahwa  

1. Pola agroforestri yang berkembang di 

Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat untuk lahan di 

dalam kawasan hutan adalah pola 

agrisilvikultur dengan dominansi 

tanaman durian, sedangkan untuk lahan 

di luar kawasan hutan adalah pola 

agrisilvikultur dengan dominansi 

tanaman Mahoni. 

2. Tingkat optimalisasi pengelolaan lahan 

agroforestri di dalam dan luar kawasan 

hutan Desa Gelangsar Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

sebagian besar berada pada tingkat 

optimal. 

3. Faktor penghambat dari  pengelolaan 

agroforesti di Desa Gelangsar Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

adalah hama monyet dan babi yang 

mengganggu tanaman petani, tupai 

penggangu buah tanaman kelapa, gulma, 

kurangnya bibit dan faktor cuaca yang 

dapat menggugurkan bunga tanaman 

Durian ketika terjadi hujan lebat. 

Sedangkan Faktor pendukung dari  

pengelolaan agroforesti di Desa 

Gelangsar Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat adalah adanya 

bantuan pemerintah dalam meyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh petani di 

Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari 

berupa pemberian perangkap tupai, 

menyediakan bibit tanaman baik tanaman 

kehutanan maupun tanaman buah buahan 

(MPTs) melalui program kebun bibit 

rakyat (KBR). 
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