
VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Komposisi penyusun tanaman di Register 39 Datar Setuju KPHL Batutegi

ditemukan 18 jenis fase pohon, 8 jenis fase tiang, 4 jenis fase pancang, dan 6 jenis

fase tumbuhan bawah. Tingkatan fase pohon paling dominan di kawasan tersebut

adalah pohon cemara (Casuarina junghuniana) dengan INP sebesar 109,91%,

untuk fase tiang paling dominan adalah dadap (Erythrina sp.) dengan besar INP

300%, untuk fase pancang adalah kopi (Coffea arabica) dengan INP sebesar

300%, serta fase tiang paling dominan adalah rumput teki (Cyperus rotundus)

dengan besar INP 200%.

Besar karbon tersimpan pada kawasan sistem agroforestry di Register 39 Datar

Setuju KPHL Batutegi Kabupaten Tanggamus yaitu sebesar 178,24 ton/ha dengan

luas kawasan sebesar 7.668,64 hektar, sehingga besar karbon tersimpan pada

kawasan tersebut sebesar 1.366.858,39 ton. Rata-rata karbon tersimpan pada

tanaman kehutanan di kawasan tersebut sebesar 108,82 ton/ha (61,05%), pada

tanaman MPTs sebesar 14,99 ton/ha (8,41%), pada nekromassa sebesar 52,31

ton/ha (29,35%), dan pada serasah 2,12 ton/ha (1,19%).
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6.2 Saran

Masyarakat Register 39 Datar Setuju KPHL Batutegi harus lebih selektif dalam

memilih jenis tanaman yang akan ditanam khususnya tanaman yang mampu

menyimpan karbon dalam jumlah yang besar yaitu tanaman berkayu yang

memiliki diameter besar seperti cempaka (Michellia champacha), dadap

(Erythrina sp.), serta durian (Durio zibethinus). Hal tersebut dikarenakan pohon

cempaka, dadap, dan durian merupakan pohon yang ditemukan pada lokasi

tersbut. Pohon tersebut dapat dijadikan sebagai pohon naungan ataupun pohon

pembatas bagi tanaman utama yang ada pada lahan agroforestry yang dikelola

oleh masyarakat sekitar, sehingga dengan menjadikan pohon-pohon berdiameter

besar sebagai pohon pembatas, maka pada lokasi tersebut diharapkan dapat

menyimpan karbon yang besar juga.

Jika dilihat dari hasil penelitian, tanaman MPTs memberikan manfaat ekologi dan

ekonomi bagi masyarakat setempat, namun besar karbon tersimpan pada tanaman

MPTs cukup rendah bila dibandingkan dengan tanaman kehutanan. Berdasarkan

hal tersebut, sebaiknya pohon yang ditanam untuk kawasan agroforestry pada

lokasi tersebut adalah pohon-pohon MPTs. Selain itu juga kurangnya fungsi

manajemen seperti fungsi pengontrolan, kurang dilakukan oleh pihak KPHL

Batutegi sehingga dapat dilihat komposisi penyusun tanaman di lokasi tersebut

cukup rendah.


