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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan tekanan yang semakin besar 

terhadap sumber daya hutan.  Eksploitasi hutan yang berlebihan juga meng-

akibatkan menurunnya produktivitas sumber daya hutan, sehingga hutan tidak 

mampu lagi memberikan manfaat yang optimal.  Jika masalah itu tidak segera 

diatasi, maka akan terjadi penurunan produksi hasil hutan berupa kayu dan bukan 

kayu.  Kondisi seperti ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan membangun hutan rakyat di luar 

kawasan hutan. 

 

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memilki arti dan peran-an 

penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan, dan ling-kungan 

hidup.  Menurut Simangunsong (2008), hutan rakyat merupakan salah satu model 

pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan inisiatif masya-rakat dan 

dikembangkan pada lahan milik masyarakat.  Keberadaan hutan rakyat sudah 

menunjukkan hasil yang positif, baik ditinjau dari sisi ekologi (tata air, 

keanekaragaman hayati, pelindung/konservasi tanah) maupun sebagai kontribusi 

bagi pendapatan rumah tangga petani/masyarakat. 
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Pengelolaan hutan rakyat pada umumnya dilakukan pada lahan yang kering atau 

kurang produktif, yang ditanami tanaman berkayu yang memiliki nilai komersial 

sehingga dapat memberikan manfaat bagi penduduk.  Manfaat tersebut antara lain 

meningkatnya pendapatan petani hutan rakyat dan dapat memenuhi kebutuhan 

kayu serta dapat meningkatkan produktivitas lahan milik masyarakat.  Dalam 

upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan tersebut diper-lukan penerapan 

teknologi budidaya seperti konsep wanatani (agroforestri), yaitu mengusahakan 

lahan melalui pengembangan jenis tanaman hutan yang dikombinasikan dengan 

tanaman pertanian atau peternakan pada lahan yang sama (Indriyanto, 2008). 

 

Sengon (Paraserianthes falcataria) merupakan salah satu jenis pohon unggulan 

dalam program pembangunan hutan tanaman dan hutan rakyat di Indonesia 

khususnya di Pulau Jawa.  Sengon memiliki nilai ekonomi tinggi dan juga memilki 

umur pertumbuhan yang cepat. Jangka waktu usia tebang cukup pendek sekitar 8 

tahun. Selain itu, sengon sangat mudah dibudidayakan dan tidak memerlukan 

syarat khusus untuk pertumbuhannya. 

 

Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran merupakan 

salah satu daerah di Provinsi Lampung yang telah mengembangkan dan 

memanfaatkan hutan rakyat dengan baik dan menerapkan konsep wanatani dengan 

mengombinasikan berbagai jenis tanaman seperti tanaman kehutanan, pertanian, 

dan perkebunan.  Petani menerapkan sistem tersebut sejak tahun 2006.  Pola tanam 

yang sudah dilaksanakan adalah monokultur, polikultur dengan jarak tanam 2 m x 

2 m, dan 3 m x 3 m dengan adanya perbandingan tersebut akan menghasilkan 

pertumbuhan yang berbeda.  Melihat permasa - lahan di atas, maka perlu diadakan 
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penelitian untuk mengetahui pertumbuhan sengon pada lahan di pola tanam 

monokultur dan polikultur di hutan rakyat  Desa Kota Agung Kecamatan 

Tegineneng Kabupaten Pesawaran. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

 

 

Adapun rumusan masalah dari penelitian adalah untuk mendapatkan informasi 

tentang perbandingan pertumbuhan sengon dan komposisi jenis tanaman pada 

sistem pola tanam monokultur dan polikultur di Hutan Rakyat Desa Kota Agung 

Kecamatan Tegineneng. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

1. Mengetahui perbandingan pertumbuhan sengon pada sistem pola tanam 

monokultur dan polikultur di Hutan Rakyat Desa Kota Agung Kecamatan 

Tegineneng 

2. Mendapatkan komposisi jenis tanaman pada pola tanam monokultur dan 

polikultur di Hutan Rakyat Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

 

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai 

pola tanam yang ada di Hutan Rakyat Desa Kota Agung, 

2. Memberikan informasi tentang pola tanam yang tepat untuk pertumbuhan 

sengon di Hutan Rakyat Desa Kota Agung. 
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E. Kerangka Penelitian 

 

 

Hutan rakyat adalah salah satu sumber penghasil kayu, dan pada umumnya hutan 

rakyat berasal dari kegiatan penghijauan pada lahan yang kurang produktif dengan 

pola tanam tumpang sari.  Sengon merupakan salah satu jenis tanaman kayu 

komersil yang paling banyak diusahakan pada hutan rakyat.  Pemilihan sengon 

sebagai tanaman utama pada hutan rakyat lebih banyak didasari oleh waktu panen 

tanaman sengon yang cukup singkat, dengan jumlah kayu yang dihasilkan cukup 

besar.  Jika dilihat dari segi silvikultur, sengon merupakan jenis tanaman berkayu 

yang prospektif untuk dikembangkan di hutan rakyat. 

 

Mengingat peran yang sangat penting dari hutan rakyat, pembinaan dan 

pengelolaan dalam prespektif yang lebih luas sebagai aset nasional perlu 

memperoleh dukungan dari pemerintah, baik dukungan pembinaan maupun berupa 

insentif kebijakan dan ekonomi.  Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan 

hutan rakyat harus berdasarkan karakteristik hutan rakyat di lapangan yang 

berbeda di hampir setiap lokasi, sehingga hutan rakyat sebagai sumber daya alam 

tetap lestari yang mencakup lestari hasil, lestari pendapatan, dan lestari lingkungan 

(Widiarti dkk, 2000). Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan produksi 

hutan rakyat adalah penentuan pola tanam yang disesuaikan dengan kondisi lahan 

di lapangan dan pasar serta keinginan masyarakat. 

 

Hutan Rakyat tersusun atas jenis vegetasi yang bervariasi, sehingga terdapat 

kombinasi komponen tanaman berkayu atau kehutanan maupun tanaman 

pertanian.  Adanya kombinasi tanaman ini memberikan manfaat bagi petani, di 

antaranya memberikan diversifikasi hasil pada produksi tanaman berupa produk 
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kayu dan nirkayu.  Selain itu, dapat mengurangi resiko kegagalan panen karena 

penanaman berbagai jenis tanaman akan lebih resisten terhadap berbagai gangguan 

faktor perusak.  Jika salah satu komoditas mengalami kegagalan panen, masih 

dapat diharapkan panen dari komoditas lainnya.   

 

Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng merupakan salah satu desa di Provinsi 

Lampung yang telah mengembangkan dan memanfaatkan hutan rakyat dengan 

baik dan menerapkan konsep wanatani dengan mengom binasikan berbagai jenis 

tanaman seperti tanaman kehutanan, pertanian, dan perkebunan.  Petani di desa ini 

telah menerapkan sistem tersebut sejak tahun 2006.  Konsep wanatani yang 

diterapkan Desa Kota Agung adalah dengan pola polikultur dan monokultur 

dengan tanaman pokoknya adalah sengon.  Dalam penelitian ini akan dikaji 

bagaimana pertumbuhan sengon dengan  pola polikultur dan monokultur di jarak 

tanam 3 m x 3 m dan 3 m x 3  m dan pada jarak tanam 2 m x 2 m. 

  

 

 


