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RE"r"ftffi#J'?fl'ff*,PUNG
Agroforestri berkembang seiring dengan perubahan budaya manusia dalam
mempertahankan hidupnya, dari pola berburu(hmting) dan mengumpulkan makanan
(food gathering) berubah dan berkembang ke cara bercocok tanam dan beternak Qtlants
and animal domestications ) bahkan hingga dikombinasikan dengan budidaya lebah madu.
Perladangan dengan praktek tebas bakar merupakan sistem agroforestri klasik yang mula-
mula dikenal. Sistem berkebun, juga banyak dijumpai di daerah Asia Tropis, seperti di
Kalimantan Timur. Berikutnya dikenal sistem Tatmgta, penan:rman jati yang diselang-
seling atau dikombinasikan dengan tanaman pertanian yang kemudian dipercaya sistem ini
adalah cikal bakal agroforestri modern.

Agroforestri klasik atau tradisional sifatnya lebih polikultur dan umumnya lebih besar
manfaatnya bagi masyarakat setempat dibandingkan agroforestri modern yang minim
kombinasi jenis tanamannya (Thaman, 1988). Di lapangan terutama di sekitar hutan dan
kawasan konservasi ditemui adanya kombinasi tinggi yang terdiri atas pohon-pohon yang
bermanfaat atau juga satwa liar yang telah menjadi bagian yang terpadu dengan komoditas
lainnya dan biasanya itu merupakan sistem agroforestri tradisional.

Untuk memotret perkembangan agroforestri tradisional di Indonesia yang berkembang
sampai dengan tahun 2010, Universitas Lampung bekerjasama dengan INAFE (Indonesio
Network for Agroforestry Education), SEANAFE (Southeast Asian Networlcs for
Agroforestry Education), dan The Ford Foundation melalui FKKM (Forum Komunikasi
Kehutanan Masyarakat) menerbitkan prosiding kumpulan makalah sebagai hasil opini,
survei dan atau penelitian tentang "Agroforestri Tradisional di Indonesia".

Penerbitan prosiding ini juga sebagai penghargaan kita semua kepada Prof. Dr. Sambas
Sabarnurdin yang akan purna tugas pada bulan Desember 2010. Kita akan tetap menunggu
hasil karya dan dedikasi beliau dalam pengembangan agroforestri di Indonesia. Akhirnya
kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
seluruh proses p€n)rusunan prosiding ini, dan semoga dapat memberi manfaat bagi para
khalayalq utamanya para pengambil kebiiakan di Indonesia pada berbagai level.

Bandar Lampung Desember 2010

P. Harianto, M.S



KATA PENGATITAR EDITOR

Salah satu kegiatan pada tahun 2010 The Indonesiq Network for Agroforestry
Education (INAFE) yang terkait dengan tujuan pendirian lembaga adalah
mendiseminasikan hasil penelitian atau opini tentang agroforestri di Indonesia ke
semua pihak yang memerlukan. Khusus untuk penerbitan di penghujnng tahun
2010 mengambil topik tentang Agroforestri Tradisional di Indonesia karena
perkembangan teknologi dan pengelolaan agroforestri yang saat ini diaplikasikan
masih merupakan percampuran antara teknologi yang bersifat tradisional dan
modern. Selain itq perkembangan yangada saat ini tentu tidak terlepas dari adanya
teknologi, pengetahuan dan keahlian agroforestri tradisional yang telah terbukti
manfaatnya bagi aspek ekonomi maupun ekologi-

Dalam prosiding ini disajikan 16 (enam belas) makalah yang ditulis oleh para ahli
dari berbagai perguruan tinggr maupun para pemerhati dan praktisi agroforestri di
Indonesia. Ruang lingkup tulisan juga cukup luas mulai dari aspek pengelolaan
sampai dengan pemasaran dan relevansi konsep agroforestri tradisional dengan
pendidikan dan perubahan iklim.

selain itu, prosiding ini terbit sekaligus sebagai "Tribute" atau Penghargaan
INAFE kepada Prof. Dr. Sambas Sabarnurdin yang akan punu tugas sebagai
pengajar senior di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada pada bulan
Desember 2010. Kami percaya bahwa setelah purna tugas bukan hrarti beliau akan
berhenti dalam mendedikasikan kepakarannya pada pengembangan agroforestri di
Indonesia. Selain sebagai salah satu pendiri, Prof. Sambas adalah pernah menjabat
sebagai Koordinator SEANAFE dan juga INAFE. Beliau mendirikan INAFE
bersama Prof. chossin (IPB), Prof. Riyanto (Jniversitas Mulawarman), prof.
Sugeng P. Harianto (Universitas Lampung), Dr. Widianto (Universitas Brawijaya)
dan Dr. Mahrus Aryadi (Universitas LambungMangkurat).

Penyusunan prosiding ini konribusi bersama antara INAFE,
SEANAFE, The Ford Foundation melalui FKKM, Universitas Lampung bersarna
para editor dan penulis di prosiding ini. Kepada seluruh penulis dan kontributor
prosiding ini diucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga prosiding ini
dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pendidikan agroforestri di
lndonesia

Bandarlampung, Desember 20 I 0

Tim Editor:
Dr. Budiadi
Dr. Christine Wulandari
Dr. Nurheni Wijayanto
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POLA AGROFORE,STRI TRADISIONAL DU,ST]NG DI AMBON
DAI\ SEKITAR}TYA

Pattern of Dusung Traditional Agroforestry in Ambon Island

M. Tjoa, Th. Silaya, J.W. Hatulesila, C.M.A.Wattimena,
G. Mardiatmoko

gum_mardi@yahoo.com

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

ABSTRACT

.\faluku has traditional agfoforestr1l, namely "dusttng". Some studies regarding
dusung have been done in some villages in Ambon island: Hative Besar, Posso,

Yakal, Hstu, Soya and also in surrounding area: Haruku village, District of Pulau
Haruku in Haruht island in year 20A5 - 2009. The objective of the study was to
identify type of dusung, his formation process and dusung morutgement; to describe
profile of dusung land use; to quantify dusung land productivity. Result of these

studies as follows: based on land owner and land use were identified 4 types of
dusung: dufimg dati, dusung pusaka, dusung negeri and dusung raia; there were 3
stages of &tsung formation process: simple estate phase, aong phase ond dusung
phose; somefactors which influenced dusung mdnogement teas socio-cultural, lond
awnership system, soil tspe and silviculture and life style change of local
community. Profile of dusung land use in general was different and depends on
ropographic and slope sea and land use existing of local community as shown in
Hqtive Besor village" Innd productivity from one village to another place was
dffirent. Dusung productivity of mixed estate was higher than pure or
monoculture estate and other plantation as sho'wn in Wakal village: IDR
9.716.000/ho/year, IDR 5.050.000 /ha/year and IDR j.466.924/ha/year

respectively and in Hatu village: IDR I1.468.000/ha/year, IDR 6.785.000/ha/yeor
and IDR 2.j94.8A4/ho/year respectively. This productivity was very potential for
economical estoblklunent of local comtmrnity. Unfortunately, dusung productivity

-from doy to day tend to decrease and it must be resolved by arronge road map of
dusung development and to sct through dusung reformatio4 forest certification
based dttsungfor sustainable forest management and to be continued to link it to
carbon trade trough CDM or REDD praiect.

Key words: dusung, aong, profile of land use, dusung productivity, CDM, REDD

6l



Prosiding Agruforestri lradisional di lndonesia

rsBil s78-802-8$tE-59-l

ABSTRAK

Maluku memiliki agrogorestri tradisional yang dikenal dengan rurna "dusung.
Beberapa studi tentang dusung telah dilaksanakan yaitu di beborapa desa di
Ambon seperti di Hative Besar, Passo, Wakal, Hatrl Soya dan juga di seki
yaitu: Desa Haruku, Kecamatan hrlau Haruku di Pulau Haruku pada periode
2005 2009. Tujuan studi adalah mengidentifikasi jenis dusung
pembentukan dusung dan manajemen dusung; mendeskripsikan profil tata
lahan dusung', menghitung produktivitas lahff dusung. Hasil dari beberapa
tersebut adalah sbb: berdasarkan kepemilikian lahan dan tata guna lahan
diidentifikasi 4 jeris dusung yaitu:. dusung dati, dusung qrusaka, dusung negeri
dusung raja: terdapat tiga tahapan proses pembentukan dusung yaitu: tahap
tahap aong dan tahop dusung', beberapa faktor yarg memengaruhi pengelo
dusung yaitu: sosial-budaya, sistem kepimilikan l&m,jenis tanah dan silvik
serta perubahan gaya hidup dari masyarakat lokal. Profil Fqgguuan latran
pada umumnya berbeda-beda dan tergantung pada keadaan topografi,
lahan dan penggunaan lahan yang telab da pada masyarakat lokal
dituqiukkan di desa Hative Besar- Produktivitas dusung dari satu desa ke
IainnS,a berbeda- Produktivitzs dusung pada kebun c,rmrurar lebih tinggi
kebun monokultur dan ladang lainnya seperti difirnjukkan di desa Wakal yai
bertnnrt-tunrt Rp. 9.716.W0,-/ha/tzhl*. Rp- 5.050.0&0,-f**/tabta dffi
3.466.y24,-lhaltahun dan di desa Hatu yaitu: berturut-turut Rp. lI-
lh,e.,tahulr,,?-p- 6.785.000,-lhaltahun dan Rp. 2.394.8H,-/ha/tahrw Produktivitas
siurgat potensial bagi pemantapan ekonomi masyaraka lokal. Say
prcduktivitas dusung dai waks* Le wak* cender'.mg lrlerlurErlr- FIel iri
dipecahkan dengan penyusrman peta jalan pngembangan dusang dan mela.k
berbagai tindekan mslalui reformasi dusung, dusung berbasis sertifikasi
untuk pengelolaan hukn berkelemjuftrn dan dilaqiutkan dengan

karbon melalui proyek CDM dau REDD.

Kota knci: du.sung" aong, profil tata guna lahaq produktivitas dusung,
REDD

PENDAET]LUAN

Masyarakat Maluku adalah masyarakat agraris dan merupakan kelom
masyarakat yang sangat menyadari keterkaitannya d€ngan alaur serta
lainnya, dan mereka pun sangat akalr ketergantunge**ya
lingkungan hidr4nya- Pemanfaatan hutaa darl Iahan di E4aIuku selalu taat
ncrrna-ncrrna -yarlg mengatur kesela:Ess$ dqn keharmonisan dengzm alam
merr-rpak:m x,a:-is:rn yang ditinggalkan leluhur P.epada anak cucu dan

62
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membentuk suatu pola agroforestri tradisional yang dikenal dengan nama
"Dlrsung".

Istilah dusung digunakan pada lahan yang berkaitan dengan pemilikan dan
penggunaannya: Bentuk sistem agroforestri tradisional dusung memiliki ciri khas
dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan ciri agroforestri pada umumnya di
Indonesia. Hal ini karena banyak dipegaruhi oleh budaya masyarakat, pola
bercocok tanam dan kondisi tapak/tempat tumbuh tanaman sehingga dengan
sendirinya mencirikan kondisi agroekosistem dari setiap pulau di Maluku yang
berbeda-beda Proses terbentuknya dusung dimulai dengan menanam tanaman
umur pendek (umbi-umbian dan sayran) yang seterumya berkernbang dengan
kombinasi dari tanaman campumn (kayu-kayuan dan buah-buahan). Pola
penanaman tanaman secara tradisional pada lahan dwung ini, selanjutnya akan
berkembang membentuk hutan sekunder yang dicirikan dengan terbentuknya
stratifikasi taffrman yaitu strata bawah (rerumputan/perdu/rempah-ranpah/obat-
obatan), strata menengah (buah-buahan) dan adarrya strata lapisan atas (tanaman-
tanaman berkayu) (Silaya, 2005).

Sistem agroforestri dusung merupakan warisan sekaligus modal produksi
yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai musim panen" Manfaat langsung
maupun tidak langsung dari hasil produksi tanaman yang ditanam atau tumbuh
sendiri di dalam duutng, dirnanfaxkan dengan selalu mengingat kelangsungan dan
kelestarian kebun/hutan tersebut-

Kombinasi tanaman pada agroforesti dusung dicir*an dengan beberapa
tipe penggunaan lahan yang terbentuk pada setiap agroekosistemnya dimulai
dengan komposisi yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Misalnya
kombinasi tanaman rnonokultur hutan saga (Metoxylon spp), kombinasi tanaman
perladangan umbi-umbian (ubi jalar atau Discorea olata, kumbili atau Discorea
esculentum, singkong atau Manihot esculenls, pisang atau Musa spp) dan lainnya.
Kombinasi tanaman campuftm shata bawah (rerumputan, taraman rempah-rempah
dan obat-obatan, kusu-kusu padi atau Andropogon amboinensis, untuk makanan
ternak). Kombinasi tanaman campuran strata menengah seperti buah-buahan
(durian, Iangsat manggis, duku, gandan4 jambu, kenari), tanaman plawija
(cengkih pala" coklat, kenari dan pstai). dan kombinasi tanaman berkayu strata atas
seperti sengon, jaboru titi, jenis ficus) (Wattimena, 2007).

Adanya pertambahan penduduk dan perubahan sosial ekonomi masyarakat
di Pulau Ambon dan kepulauan lainnya diperkirakan akan berdampk pada
perubahan penggunaan dan menurunkan nilai produktifitas lahffi sebagai strmkr
kelangsungan hidop bagi masyarakat- Kondisi ini akan mempengaruhi fungsi dan
perar struktur tanaman pada sistem agroforestri dusung, karena pola pemanfaatan
yzrng tidzrk sesuai dengan kaidah konservasi, ekologis dan ekonomis (Ijoa, 2ffi8).
Pada gilirarmya sumberdaya tersebut akan punah dan usaha penyelamatacrya
belum terbayangkan.
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Konsep dusung kalau ditelusuri sebenamya adalah suatu modifftasi dari

ekosistem yang baru terbentuk dengan manfaat yang lebih besar. Misalnya dad

segi ekologi karena memiliki keberagaman hasil yang perlu dilestarikan baik

hewan, tanarnan maupun jasad renik, dari segi ekonomi bahwa masyarakat sudah

dapatmemenuhi selunrh kebufuhan dari hasil tanarnan-tanaman yang diusahakan.

Dari segi konservasi melalui stratifikasi tajuk yang terbentuk dapat menciptakan

siklus uir r""*u teratur dan menciptakan siklus energi dan aliran materi untuk

proses dekomposisi tanah dan pertumbuhan tanaman (Agus dan Makimas, 2003)-

Keberadaan firngsi dan peran dusung sebagai bentuk usahatani agroforestri

tradisional aryabita dikelola secara baik dan profesional akan

keuntungan ganda bagi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Berkenaan denga:l

hal tersJbut perlu dilakukan berbagai upaya agar eksistensi potensi dusung dapai

terus dipertahankan keberlaqiutannya mengingat pembentukan dusung ti
terlepas dari akar budaya lokal yang telah diwariskan tunur temurun. Contoh

mengenai perubahan-perubahan agroklimat yang terjadi sebagai dam

pemaft6an global yang akan memengaruhi potensi dusung dan juga ad.

dampak tedakan penduduk. Oleh sebab itu perlu diupayakan agar aspek prod

dustmg tetap berlangsung bahkan meningkat dan juga aspek konservasi '

tegagamisalnya dengan mengaitkan &tsung dengan agrowisata

perdagangan karbon melalui program CDM dan REDD.

JEMS-IEMS DU^SMTG DAF{ PROSES PEMBENTUKAIiI\TYA

JenisJenis Dusung
Agroforestri tradisional dusung di P- Ambon dan pulau-pulau lainnya

Maluku memiliki banyak jenis di mana dari pulau yang satu dengan pulau yt
lain merniliki nama berHa-beda karena sangat dipenganrhi oleh adat

masyarakat setempal Meski nama berbeda tapi pada umrmrnya memiliki
yang hampir sama- Ada beberapa jenis dusung dilihat dari segi pemilikan
penggunaannya yaitu:
a. Dusung Dati

Dusung Dati adalah dusung yang berada di dalam atau di atas tanah

Pengertian dati di sini adalah sebuah lahan yang dimiliki secara kolektif
sebuah keluarga baas (extendedfamily) dari sebuah mata rumah (clan).

Dusung Pusaka
Dusung Pusalca adalah dusung milik sebuah kelompok ahli waris

diperoleh berdasarkan pewarisan dan dustmg tersebut kemudian di

s@ara turun-temurun- Selain itu dikeml juga dusung perusahaan yang

dari sisi hukum dusung perusahaan ini kelak diwaiskan kepada ahli

yang lain maka dusung ini akan berubah status menjadi dusung

berdasarkan hak kepemilikan.

b.
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c. Dusung Negeri
Dusung Negeri adalah dusung yang dimiliki oleh negeri atau desa yang
biasanya di atas dusung ini ditemukan berbagai jenis tanaman kehutanan.
Penduduk negeri atau desa tidak diperkenankan mengambil hasil atas dusung
tersebut, karena hasilnya untuk membiayai progrlm-program negerildesa-

d. Dusung Raja
Dusung Raja adalahjenis dusung yang dalam pemilikiannya dipenurtukan bagi
raja dan digrrnakan untuk kepentingan raja. Seorang raja akan kehilangan hak
atas dusung Rajo apabila ia diganti.

Dusung-duszng disebutkan di atas beruda satu kesatuan negeri sebagai
bagtan dari sebuah totalitas daerah petuanan. Oleh karena itu aturan-aturan
negeri berlaku pula terhadap dusung-dusung tercebut(Ajawaila" 1996). Bentuk-
bentuk dusung lainnya seperti di Desa Haruku, Kec. P. Haruku, Kab. Maluku
Tengah, selain Dusung Dati dan Dusung Pusako,juga ada Dusung Perusah yaibt
dusung yang dimiliki oleh seoftmg atas usahanya sendiri dan diwariskan kepada
keturunannya dan Dusung Atiting yutu dusung pemberian dari mata rumah kepada
anak perempuan yang sudah berkeluarga tetapi suaminya tidak mempunyai dusung
serta diwariskan turun temurun (Mustamq 2009). Berdasarkan jenis tanaman
utama penyusun dusung maka dikenal jluga dusung sagu, dusung damar, dusung
pala, dusung cengkih, dusung kelapa, dll.

Proses Terbenfuknya Dusung
Proses terbentuknya agroforestri tradisional dusung sedikitnya melalui 3

(tiga) tahapan (Silaya" 2A0, yaitu:
a Tahapan kebun atau ladang: tahapan awal dimulai dari pembukaan lahan hutan

dan diikuti kegiatan pembersihan lahan melalui pembakara4 mulai dilakukan
penanaman tanaman semusim (palawija) dimana hasil dari kebun ini
dikonsumsi oleh keluarga petani dan sebagian dijual.

b. Tahapan aong: setelah dua sampai tiga tahtrn tahapan kebtrn dilatui maka
kebun mulai ditanami dengan tarulman umur paqiaog (tan"man keras) arfiara
lain cengkill pal4 dan buah-bualmn. Tanaman umur panjang ini ditanam
dengan jarak tanam yang berjauhan. Sedangkan tanaman semusim makin lama
makin berkurang dan akhirnya tidak lagi ditanam sehingga kebun dibiarkan
menyemak. Lahan tidak ditanami dengan tanarnan semusim (palawija) dengan
maksud agar kesuburan tanah dapat terbentuk kembali setelah beberapa tahun
dibiarkan menyemak.

3. Tahapan dusung: setelah enam sampai delapan tahun dilalui maka laharl akan
didominasi oleh tanaman umur panjang (cengkih, pala dan buah-buahan).
Tanaman umur pardang telah tinggi dan besar diameternya membentuk pohon-
pohonan. Tanaman semusim mulai ditanam pada lahan-lahan kosong yang
tembus sinar matahari sehingga terbentuk suatu kawasan yang di dalamnya
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terdapat tanaman umur panjang yang berupa pohon-pohonan dan tani

semusim (palawija). Tahapan dusung ini berperaa penting dalam konse

tanah dan air, juga merupakan areal p€nyangga sehingga hutan yang sej

semula sudah ditetapkan sebagai hutan lindung atau yang disebut

hampir tidak tersentuh oleh masyarakat.

BENTT]K PENGGUNAAT{ LAHAN PADA SISTEM AGROFORESTRI
TRADISIONAL DUSUNG

Pengelolaan lahan oleh masyarakat sangat penting untuk
karena hutan alam yang tersisa sudah berkurang sementara perkem

penduduk terus meningkat yang berdampak pada pemanfaatan lahan yang I

iirrggr, disamping itu juga banyak lahan di P. Ambon mempunyai topografi

crrram sehingga memerlukan penanganan yfrLg tepat- Sebagai gam

pemanfaaran lahan di P. Ambon disajikan profil pemanfaatan lahan di Kamiri
besar, Desa Hative Besat, P. Ambon pada Gambar 1. Pada gambar

pemanfaatan lahan tersebut terlihat dengan jelas bahwa terdapat perl

Leragaman topografi lahan dan bentuk pemanfaatan yang telah ada pada

masyarakat. Pada setiap kategori lahan terdapat beberapa permasalahan akibat
bentuk pemanfaatan lahan yang diterapkan oleh masyarakat. Berdasarkan

penelitian untuk masing-masing keragaman lereng menurut masyarakat 1

kesuburan tanah yang terdapat pada lahan mereka tergolong sedang dan

Sementara itu potensi yang dimiliki pada lahan milik masyarakat

beragam dan bersifat komersil. Penggunaan lahan berdasarkan kelerengan j
variatif sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan pengetahuan lokal yang dimi
masyarakat (Toa 2008).

Hal-hal yang berkaitan dengan produktifitas usahatani

tradisional dusung di P. Ambon dan sekitamya dapat digambarkan dari
penelitian di Desa Wakal dan Hatu. Pertimbangan utama usahatani dusung

lain karakteristik lahan, dan potensi produktifitas lahan yaitu: jumlah dan j
tanaman yang dapat dipanen per satuan luas lahan (Hatulesila 2008). J
produksi tanaman yang dapat dipanen oleh masyarakat di Desa Wakal dan

sangat berbeda dilihat dari bentuk penggunaan lahan, seperti disajikan pada 1
1 dan Gambar2.
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Tabel 1. Produlctivitas tanaman berdasarkan bentuk penggunaan lahan di Desa

Wakal dan Hatu Pulau Ambon (Hatulisela 2008)

Bentuk P6nggunaan Luas Froduktifitas Total Produktifitas (Rp)

Unan fananGrai GPllna

Desa Wakal

Ladang
Kebun Campuran
Kebun Monokultur

Desa Hatu

Ladang
Kebun CamPuran

Kebun Monokultur

18.232.924,-

20.647.804,-

9 3.466.924,-
38 9.716.000,-
23 5.050.000,-

11,6 .
42,7

2.394.8M,-
I1.468.000,-

5

Prodl,!.llftL. L.lr.n Dl D... H.iLl

st bdangl

r k6bt 'l

oamPtrEn
trt kebltl

rnorpktdrr

Gambar 2. Persentase produktifitas lahan di Desa Wakal dan Hatu
(Hatulesil4 2008)

lhattafuin atau 33 yo, dan ladang dengan luas t ha dengan produksi sebesar

3.466.924,- /ha/tahtrn atau 12 %. Di Deia Hatu produktifitas tanaman tertinggi j

Hasil perhitungan produktifrtas lahan berdasarkan jenis tanaman di D
Wakal P. Ambon puau t"tt"" 2008 untuk kebtrn campuran dengan,luas Laharrz3

memiliki nilai produksi terbesar mencapai Rp 9.716.0O0,-/tra/tahun atau 55

Untuk kebun monokultur dengan luas lahan 23 haproduksi sebsar Rp 5'050'0

ain*imuooleh kebrm campuftrn dengan luas lahan 42,7 hamemiliki nilai pt

sebesar Rp 11.468.000,- /haltahun atau 53 % diikuti produksi tanaman untuk

monokultur sebesar Rp. 6.785.000,- lhaltahun atau 19 7o dengan luas lahan 25

dan tanaman urtuk ladang dengan luas lahan 11,6 hA nilai produksi sebesar R

i.lgi.A4,- lhaltahun ataiZ1 7u (Hat'lesila 2008). Mentrnrt petani, tanam€n y

memberikan hasil produksi secara berkelanjutan dan menguntungkan adalah p

kebun campuftlll. Ha i"i lebih disebabkan oleh adanya kombinasi tanaman Eu

nU** CUuan-Uuananl yang memiliki nilai ekonomis tinggi.t".p"i] 1T3..--.j
;ffi;:;ak clan kelapa li*"ou waktu produksi tanamar ini secara rutin

Prod.rldrtlt 3 L.'l.n Dl E..e Uv'krl
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Jipanen oleh petani. Tanaman monokultur (cengkeh, pala dan mgu) sebenarnya

-emiliki nilai ekonomis, namun produksi tanaman ini menurut petani semakin

senurun setiap tahun apalagr pemeliharaan tanaman itu tidak dilakukan secara

:ntensif dan teratur, sehingga produksinya pun tidak secara baik setiap musimnya
Hatulisela" 2008)

FAKTOR.FAKTOR YANG BERPENGARUH TERIIADAP
PENGELOLAAIT AGROFORESTRI TRADISIONAL D U,SUATG

Falctor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan agroforestri
radisional dusung di P. Ambon dan sekitarnya sedikitnya ada 4 (empat) faktor

l aitu:

Sosial-Budaya
Dalam kehidupan masyarakat di P. Ambon dan sekitarnya" teristimewa di

Desa Passo di Jasirah Leitimur dan Desa Hative Besar di Jasirah Leihitu terdapat

:ejumlah nitai sosial budaya atau tradisi yang mengatur hubungan antara

masyarakat dengan alam lingkungannya. Nilai sosial-budaya ini merupakan wujud
dari kearifan masyarakat dalam menjaga keserasian dan keharmonisan dengan alam
lingkungan, nilai-nilai tersebut diantaranya adalah Sasi dan lembaga Kewang.

Sasi adalah suafu aturan atau norma yang melarang masyarakat untuk
mengambil hasil tanaman atau hasil hutan dalam jangka waktu tertentu, di mana

aturan atau norma tersebut telah menyatu dalam kehidupan mereka. Sedangkan

Kewang adalah lembaga adat yang berfungsi untuk mengawasi areal petuanan

suatu kelompok masyarakat adat termasuk mengawasi pelaksanaan sasi.

Sistim Pewarisan/Kepemilikan D us ung
)esa Dusung yang ada di Desa Passo dan Hative Besar umwnnya merupakan
,3 ha dusung yang telah lama diusahakan oleh generasi-generasi terdahulu dan
5 n-, 

diwariskan secara turun temurun kepada generasi saat ini. Masalah sosial yang
00U,' terjadi berkaitan dengan pewarisan ini adalah masing-masing pihak merasa lebih

5. 
T,.' berkepentingan dalam pengelolaan dusung tersebut, sehingga sering terjadi konflik

ijuga dalam hal pembagian hasil dusung. Konflik ini terjadi karena belum adanya aturan
dr,Lsi yang baku-atau aturan yang jelas tentang pembagian hasil dusung. Untuk itu perlu
rebur adanya suatu kelembagaan yang resmi di tingkat desa yang dapat berfungsi untuk
r 2ti { mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah dusung-
1l' f1 ,;
l yriig Pola Tanam dan Jenis Tanah dalam Dusung
n pada Pola tanam di dalam dusung umunnya beragarr atau pola diversifikasi, dan
1 --* pola ini tidak hanya dilalcukan pada tanaman buah-buahan, n{unun juga dila}nrkan
e,,'Ll"rf pada tanaman perkebunan berupa, cengkih, pa14 kelapq dan jenis lainnya y'ng
t dirl'ai Aitarra.n pada lokasi yang berbeda-beda. Melalui pola diversifikasi ini maka

_-

l

I

l'I
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kemungkinan kegagalan usaha pada jenis tanaman yang satu dapat ditutup o
usaha jenis tanaman lainnya.

Tanah sangat memegang peranan penting karena dapat memp€nga
pertumbuhan tanaman, sehingga kesesuaian lahan mendapat prioritas yang
penting, yaitu mencari lokasi yang mempunyai sifat-sifat positif
hubungannya dengan keberhasilan produksi atau penggunaannya (Sitorus, 1985

Jenis tanah dan kesesuaian lahan yffig cocok untuk usaha budida:
tanaman/tumbuhan tertentu, sesuai dengan sifat tanah dan lingkungan
memenuhi persyaratan pertumbuhanny4 akan dapat memberikan produksi
optimal @angudiyanto, I 988).

Perubahan PoIa Hidup Masyarakat
Dalam masyarakat pedesaan terjadi perubahan pola hidup yang

dampak dari proses modemisasi dan pembangunan di segala aspek. P

dimaksud yaitu perubahan dari pola hidup yang sederhana menjadi pola
yang konsumtif sehingga segala usaha yang dilakukan diarahkan
memperoleh manfaat ekonomi dalam waktu yang relatif singkat. Hal
mengakibatkan masyarakat pemilik dusung cenderung memanfaatkan hasil d

lebih awal dari waktu panen yang sesungguhnya. Cara panen seperti
menyebabkan menurunnya kualitas hasil panen dan produksi dusung pada
panen berikutnya tidak maksimal, bahkan terjadi penunrnan yang cukup signi
(Wattimena, 2008).

PENGEMBA}{GAIY ASPEK EKONOI\{I, LINGI(UNGAN DAIY
MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAII AGROFORESTRI

TRADISIONAL DU,SANG

Aspek Ekonomi
Dusung merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi ek

keluarga/ masyarakat. Hasil analisis ekonomi kontribusi dusung bagi
keluarga di Desa Passo dan Hative Besar pada tahun 2007 menunjukkan bah
dari berbagai jenis tanaman yang ada di dalam dusung diperoleh
pendapatan sebesar Rp. 10.300.000,- ata.u 70,74 yo dari total pendapatan kel
dalarn setahun (Rp.14.560.000,-). Hal ini menunjukkan bahwa dalam bi
ekonomi, dusung dapat meningkatkan kesejahteftuul keluarga (Wattimen4 2008).

Kontribusi dusung yang relatif tinggi dan berkesinambungan ini di
karena dusungmemiliki :

1. Jenis-jenis yang ditanam atau dipelihara mempunyai nilai komersial dan
laku di pasaran.

2. Jenis-jenis basiUoutput yanrg beragam dan berkesinambungan, bahkan
diatur menjadi lebih merata sepanjang tahun.
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l. Kebutuhaninput, proses pengelolaan sampai jenis hasiUoutputdai dusung

umunnya trraut sangat dikenal dan biasa dipergunakan oleh masyarakat

setempat.
proaunivitas dusung memiliki nilai yang tinggi dan menguntungkan. Biaya

produksi yang dikeluarkan oleh pemilik dusung relatif kecil dibandingkan dengan

Lontribusi yang diberikan oleh dusung. Hat ini disebabkan oleh sistem pengelolaan

i-ang bersifat irairia.ra dimana tenagakerja pengelola dusung berasal dari anggota

keluarga.

-{spek Lingkungan^ 
Lingkungan dusung memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan

sistem p"rggurru-r lain, khususnya sistem monokultur. Kontribusi dusung terhadap

fi"gt*g.TIfologi yaitu dusung memiliki stabilitas ekologis yang relatif tinggt

karena:
l. Terdiri dari multi jenis, artinya memiliki keragaman hayati yang lebih

banyak atau memiliki rantai makanan/ energi yang lebih lengkap'

l. Terdfui dari multi-strata tajuk yang menciptakan iklim mikro dan konservasi

tanah dan air Yang lebih baik-

3. Kesinambungan vegetasi sehingga tidak pernah terjadi keterbukaan lahan yang

ekstrim yang merusak keseimbangan ekologisnya'

Areal dusung ditumbuhi dengan jenis-jenis tanaman keras (tanaman umur

panjang) dan juga Lru** semusim. Tanaman keras didominasi oleh jenis buah-

il"rituri'r"a*gn* tanaman semusim didominasi oleh jenis umbi-umbian. Dengan

kondisi yang Jemikian maka dusung dapat berperan dalam pengendalian erosi dan

peningkah;produktivitas tanah dan tanaman. Hal ini disebabkan karena adanya

p"n*iUuh* residu organik dari hasil seresah tanarnan di dalam dusung

(Wattimena, 2008).

Aspek Manejemen Dusung' 
Dusuig sebagai r,rrto bentuk agroforestri tradisional jika di kelola dengan

baik akan *"*U"rit* manfaat yang besar, baik manfaat sosial-ekonomi maupun

manfaat ekologi bagi masyarakat. Prinsipprinsip umum yang menjadi landasan

dalam merumuskan manejemen/ pengelolaan dusung yaitu :

1. Dusung secara ,,rnrrn harus bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan

teungfrrlan-keunggulannya, sehingga dapat mewujudkan kelestarian sumber

daya alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat'

2. Rumusan manejemen 
-dutung 

adalah beragam (lebih dari satu pilihan), tetapi

harus -"-".rrrhi kriteria: (a) campuran jenis tanaman tahunan/ pohon-pohonan

(kehutanan) dan tanaman semusim/pangan (pertanian), (b) lebih dari satu

,t utr tajuk, (c) mempunyai produktivitas yang cukup ti.rggi dan memberi

pendapatan yang berarti bagi masyarakat, (d) terjaga kelestarian ekosistemnya

kan
rhan

dup
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yaitu: adanya kesinambungan vegetasi, dan (e) dapat diadopsi

dilaksanakan oleh masYarakat.
perlu dikembangk; i*irrg* kerjasama antara masyarakaVpetani .1=l
disung, dalam ,puyu mengatasi **-ulf .p3d1 yt*:'"ty-31:JiT:
kritis namun sangat strategii, dimana bila dikerjakan atau diatur

akan lebih Produklif dan efisien'

Aspek manajemen atau pengelolaan dusung, dapat dilalcukan melalui :

a. Manejemen produksi yang meliputi penanaman/ perrnudaan

pemeliharaan dan Pemanenan'
b.Pemasarany*g-"liputipengattrranhasilpanendan-pemasaranhasil.
;. Penanganan / pingolahan pasca panen (Wattimena" 2008)'

BEBERAPA MASALAH YA}{G MENGAIICAM KELANGSI'INGAN

DUSUNGPENGHASILBUAH-BUAHANDANR0ADMAP
PENGEMBAI\IGA}I DUSWG DI MASA DEPAN

Ancaman pemasaran buah impor terhadap keberadaan dusung penghasi

buah-buahan lokal---- 
s"perti halnya dengan kota-kota lain di Indonesia yang mengalami-serbuar

buah impor yang Uermrrtulait dengan harga terjangkau maka di Kota Ambon jugt

terjadihalyangsama.PendudukKotaembondisampingmengonsums|buah
buahan lokal (durian, tang.rt, duktr, gandaria,-mTggi:' dll') juga buah-buahal

impor (apel, anggur, j"*i, l<twt, ryir dll')' Buah lokal terutama dipenuhi d

beberapa dusungpenghasil iuah-buahan seperti di Desa Ema, Hative Besar, Soya

Hufumuri, Toisapu, dll. Pada .,,',.,*oyu pengelolaan yang dikembangkat

;;t*rkat masih-bersifat tradisional sehingga proluktryig,yu dari segi kuantita

dan kualitas masih rendah. Dengan perkataan lain, tindakan pengeloaan masil

sederhana termasuk pemeliharaai pohon-pohon penghasil buah dilakukan "aI

kadarnya" saja. Uasillrun-U,rrttan ar.i masyarakal tersebut pada umumnya drjua

langsung ke pasar uto aip.tarkan lewat wanrngnya sendiri yang terletak di tep

:-"fiiJ"[", Uarraa.apattlmiu. Pembeli utamanya adalah masyarakat Ambon' turi

domestik aa" "siig ,r", 
a","", dari luar terutama yang bepergian dari ata

menuju bandara.
Sebagaigambaran,potensidankeragamanPolonpenghasilbuahpad

lahan ugrof;.tri tradisional dusung penghasil buah-buahan di Desa Hative Besa

yang diLventarisasi pada tahuS 20O8 adalah sbb:

. Junlah jeni, jio potensi pohon buah-buahan per ha pada berbagai tingkt

pertumbuhan di Disa Hative Besar yaitu: tingkal ryhon 17 jenis dengan 7

btsll'tiang riienis dengan 46btgthu sapihan t: je.ms dengan S7btgtha da

."irui'f+ .ienis'd;;* iS Atgthu. Rata-rata potensi jenis tertinggi di Des

72
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Hative Besar adalah: durian, gandaria dan langsat dengan rata-rata 30 btglha
(Sahulata 2008).

r Dengan kondisi komposisi jenis dan potensi per ha tanaman dusung penghasil

buah- pada Desa Hative Besar tersebut maka dapat dijelaskan bahwa potensi

tanaman tingkat sapihan (52 btgtha) dan semai (45 btg/ha) lebih sedikit
dibandingkan potensi tanaman tingkat pohon yang mencapu 72 btglha. Dari
komposisi tingkat pertumbuhan tersebut dapat diprediksi bahwa pada saatnya

tumbuhan tingkat pohon semakin tua tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh

tumbuhan tingkat tiang, sapihan pancang dan semai. Terlebih pada lahan

dusung tersebut hanya dilalcukan pemeliharaan seadanya dan selebihnya

dibiarkan tergantung pada keadaan alam setempat. tni berarti akan terjadi
kecenderungan penurunan potensi dusung penghasil buah baik dari segi

kuantitas maupun kualitas di Desa Hative Besar yang akan berakibat pada

menunrnnya hasil pendapatan pemilik kebun di daerah tersebut. Keadaan ini
hampir terjadi di semua dusung penghasil buah di P. Ambon dan sekitarnya.

Olefti karena itu agar buah-buah lokal tetap dapat menjadi ttlan di daerah

sendiri perlu dilalnrkan berbagai upaya sehingga produksi buah lokal dapat

dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat bersaing dengan buah-buah impor
yang membanjir di pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern atau

super mall,
. Solusinya yang dapat dilakukan a.l. adalah sbb: (1) Pengayaan tanaman

(enrichment planting) dan pembuatan bibit tambahan, @ Penanaman

tambahan s.d. pemeliharaan, (3) Tindakan pemupukan tanaman buah-buahan

tinglrat semai dan sapihan dan juga termasuk tanaman pengayaan yang akan

dilaksanakan serta (4) Pembebasan, pernangkasan cabang/rantrng Qtruning)
yang tidak produktif pada tanaman buah-buahan tingkat tiang dan pohon, dll.

R.oadmnp pengembangan dusung di masa depan
Secara garis besar roadmap pengembangan dusung di masa depan yang

perlu dilakukan a.1.:
. Tindukan revitalisasi agroforestri tradisional dusung melalui peningkatan

teknik silvikultur pada lahan dusung ybs. mulai dari pembibitan, penanaman,

pemeliharaan, pemanenan.
. Pengelolaan dusung yang sifatnya masih tradisional harus ditingkatkan

mutunya dengan penggunaan IPTEK yang tepat seperti aplikasi perbanyakan

tanaman melalui kultur jaringan, pemuliaan tanaman melalui rekayasa genetik

dll.

' Pengelolaan dusung ke depan harus mengacu pada pengelolaan hutan

berketanjutan yang memperhitungkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial

secara sinergis. Caranya adalah dengan melalui sertifrkasi hutan yaitu: melalui
tindakan penyertifikasian hutan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia &ED
sarnpai mendapatkan produk yang berlabel ramatr lingkungan (Ekolabel).
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. Bagl dwung yang telah tersertifikasi selanjutnya diarahkan
dinominasikan untuk menjadi plot-plot Demonstration Activities (DA)
progam REDD atau CDM. Hal ini dimungkinkan mengingat pada

dusung terutama pada dusung pngbasil buah-buahan karena tidak di
kayunya (tak ada ekstraksi kayu) sehingga potensi biomassa tetap terjaga
Keadaan ini akan memberi manfaat ganda khususnya pada masyarakat
merawat dusung-nya karena selain dapat hasil finansial dari penjualan buah.'

buahan juga dapat kompensasi dana dari hasil perdagangan
(Mardiatnoko, 2010).

PENUTTIP

Agroforestri tradisional dusung adalah warisan budaya masyarakat
yaog sudah dilaksanakan dari generasi ke generasi. Warisan luhur
mengandung kearifan lokal ini perlu dilestarikan dan meskipun dalarn

perjalanannya terdapat berbagai kelemahan namun sesuai dengan perubahan j
dan juga perubahan IPTEK yang mengikutinya maka pengelolaan dusungke
harus bisa dieleminir dan ditingkatkan, Penetapan roadmap pengembangan

di masa depan perlu dilakukan oleh stakeholders sehingga aktivitas yang

dilaksanakan akan tepat sasaran.
Penerapan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Dasrah dalarn

pelaksanaannya di Maluku adalah dikembalikannya sistem pemerintahan negeri
adat dari sistem pemerintatran desa. Melalui sistem ini maka fungsi-firngsi sosial

masyarakat adat melalui berbagai lembaga adat difungsikan kembali untuk
mengatur masyarakat ad4t tersebut. Berkenaan dengan hal itu pengahratr
pengelolaan agroforestri tradisional dusung oleh masyarakat adat akan lebih eksi

dan berkembang daripada nuxn sebelum adanya UU. No. 32 tersebut.
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