
 

 

 

 

BUDIDAYA TANAMAN DIBAWAH TEGAKAN   
BAGIAN TINDAKAN KONSERVASI TANAH DAN AIR  

SERTA MAMPU MENGANGKAT EKONOMI RAKYAT SEKITAR HUTAN 
 

Oleh : Rudy Trisnadi. K. (POPT Perkebunan) 
 

A.  Pendahuluan   

Kabupaten Probolinggo memiliki hutan ± 55.986.10 hektare,   Dengan pembagian 

wilayah hutan yaitu Sukapura 21.389,70 ha, Wilayah Probolinggo 5.132,50 ha. Wilayah 

Kraksaan 8.437,30 ha dan Wilayah Krucil 26.961.1 ha (data website KPH Probolinggo 

2019). Pemanfaatan lahan hutan dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan lahan di bawah 

tegakan dengan mengedepankan persyaratan baku teknis,pengaturan jarak tanam dan 

pengaturan komposisi jenis tanaman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya 

optimalisasi dimaksud adalah pemahaman masyarakat tentang  teknologi budidaya yang 

tepat seperti pola tanam, jarak tanam, pilihan jenis tanaman, dan pengaturan tanaman. 

Pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat juga berpeluang untuk 

pengembangan tanaman pangan,tanaman perkebunan,tanaman wanafarma dan hijauan 

pakan ternak, dengan pengaturan komposisi tanaman yang sudah disyaratkan dan 

dilakukanoleh masyarakat tani. Dengan pola tersebut ada peluang peningkatan pendapatan 

masyarakat melalui perolehan hasil dari tanaman seladan memberikan fungsi konservasi 

tanahterhadap erosi dan banjir. 

Pengelolaan hutan milik KPH Probolinggo dan hutan milik rakyat di Kabupaten 

Probolinggo mempunyai peluang dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat melalui 

pemanfaatan lahan di bawah tegakan.jangka pendek meliputi tanaman pangan, jangka 

menengah melalui tanaman sela seperti wanafarma,hortikultur dan hijauan pakanan 

ternakdan jangka panjang melalui tanaman sela perkebunan seperti tanaman kopi dan 

kakao sedangkan tanaman utamanya tanaman kehutanan.Selain itu memberikan kesadaran 

masyarakat dalam memanfaatkan lahan disekitar hutan agar lebih optimal.  

Potensi hutan rakyat di Kabupatenn Probolinggo didominasi tanaman Sengon 

(Albizia chinensis) dengan umur Pohon sengon secara umum memiliki daur antara 5-7 

tahun. Umur masak tebang pohon sengon adalah 7 tahun. Pada umur lima tahun, pohon sengon 

sudah dapat dimanfaatkan kayunya sebagai kayu pertukangan, bahan baku pabrik kertas dan untuk 

kayu bakar. Selain sengon ada tanamanJati (Tectona grandis), Jati putih/Gemelina (Gmelina 

arborea) dan  Mahoni (Swietenia mahagoni) 

B.  Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan HutanMerupakan BagianTindakan 

Konservasi lahan dan air. 

Konservasi tanah diartikan sebagai upaya mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan 

memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi.Konservasi dibagi atas pengukuran agronomi, 

metode pengolahan tanah, dan metode mekanik lebih lanjut dijelaskan pengukuran  



 

 

 

 

agronomi memanfaatkan peran vegetasi untuk memproteksi tanah dari erosi; metode 

pengolahan tanah berkenaan dengan hal persiapan tanah untuk memajukan pertumbuhan 

tanaman dan memperbaiki strukturnya sehingga tanah lebih resisten terhadap erosi; 

metode mekanik atau fisik sering meliputi struktur bangunan, yakni tergantung manipulasi 

topografi permukaan, misalnya pembuatan teras atau pemecah angin untuk mengendalikan 

aliran air dan angin pembuatan rorak berfungsi untuk penyedia humus sekaligus 

penampung/penyimpan air. 

Pemanfaatan tanaman dibawah tegakan bertujuan untuk perlindungan tanah dan tempat 

resapan dan menyimpan air, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Berbagai jenis 

tanaman yang dapat ditanam dibawah tegakan yang berfungsi untuk tindakan konservasi 

sekaliagus dapat mengangkat ekonomi rakyat diantaranya penanaman tanaman sela 

dibawah tegakam contohnya tanaman perkebunan seperti kakao dan kopi serta tanaman 

pangan padi, jagung, wanafarma yaitu tanaman herbal, tanaman buah-buahan seperti 

durian, rambutan, nangka, jagung dan pisang, tanaman hijauan pakan ternak sebagai 

sumber penghasilan alternatif sebelum panen kayu sehingga pemanfaatan lahan lebih 

optimal. 

Berbagai tanaman sela dibawah tegakan sebagai sumber penghasilan alternatif rakyat 

selain kayu dan berfungsi sebagai konservasi tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan konservasi tanah adalah meningkatkan produktivitas lahan secara 

maksimal, memperbaiki lahan yang rusak/kritis, dan melakukan upaya pencegahan 

kerusakan tanah akibat erosi.Sasaran konservasi tanah meliputi keseluruhan sumber daya 

lahan, yang mencakup kelestarian produktivitas tanah dalam meningkatkan kesejahteraan 

rakyat dan mendukung keseimbangan ekosistem. 

Hijau makanan ternak Wanafarma Tanaman Jagung 

             Tanaman   Padi                                     Tanaman  Kopi                                 Tanaman Pisang    
           dibawah tegakan                                   dibawah tegakan                              dibawah tegakan 

http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2012/05/tegakan1.png
https://agnazgeograph.files.wordpress.com/2013/02/pohon-sengon.jpg
http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2012/05/tegakan1.png
https://agnazgeograph.files.wordpress.com/2013/02/pohon-sengon.jpg
http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2012/05/tegakan1.png
https://agnazgeograph.files.wordpress.com/2013/02/pohon-sengon.jpg
http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2012/05/tegakan1.png
https://agnazgeograph.files.wordpress.com/2013/02/pohon-sengon.jpg
http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2012/05/tegakan1.png
https://agnazgeograph.files.wordpress.com/2013/02/pohon-sengon.jpg
http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2012/05/tegakan1.png
https://agnazgeograph.files.wordpress.com/2013/02/pohon-sengon.jpg
http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2012/05/tegakan1.png
https://agnazgeograph.files.wordpress.com/2013/02/pohon-sengon.jpg
http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2012/05/tegakan1.png
https://agnazgeograph.files.wordpress.com/2013/02/pohon-sengon.jpg
http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2012/05/tegakan1.png
https://agnazgeograph.files.wordpress.com/2013/02/pohon-sengon.jpg
http://balithutmakassar.org/wp-content/uploads/2012/05/tegakan1.png
https://agnazgeograph.files.wordpress.com/2013/02/pohon-sengon.jpg


 

 

Salah satu contoh kerusakan tanah adalah erosi 

tanah. Erositanah adalah tanah yang lapuk dan 

mudah mengalami penghancuran. Kerusakan 

yang dialami pada tanah tempat erosi disebabkan 

oleh kemunduran sifat – sifat kimia dan fisik 

tanah, yakni:  

 Kehilangan unsur hara  dan bahan organik, 

 Menurunnya kapasitas infiltrasi dan kemam-
puan tanah menahan air,  

 Meningkatnya kepadatan dan ketahanan 
penetrasi tanah, 

 serta berkurangnya kemantapan struktur tanah 

yang pada akhirnya menyebabkan 

memburuknya pertumbuhan tanaman dan 

menurunnya produktivitas 

Konservasi tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan konservasi air. Setiap 

perlakuan yang diberikan pada  sebidang tanah akan mempengaruhi tata air pada tempat 

itu dan tempat-tempat di hilirnya. Oleh karena itu konservasi tanah dan konservasi air 

merupakan dua hal yang berhubungan erat sekali; berbagai tindakan konservasi tanah 

adalah juga tindakan konservasi air. 

Ada tiga langkah teknik konservasi tanah yaitu secara vegetatif, mekanis dan kimia pada 

prinsipnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengendalikan laju erosi, namun efektifitas, 

persyaratan dan kelayakan untuk diterapkan sangat berbeda. Oleh karena itu pemilihan 

teknik konservasi yang tepat sangat diperlukan. 

Teknik konservasi tanah secara vegetatif adalah setiap pemanfaatan tanaman/vegetasi 

maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dari erosi, penghambat laju 

aliran permukaan,peningkatan kandungan lengas tanah, serta perbaikan sifat-sifat tanah, 

baik sifat fisik, kimia maupun biologi. 

Teknik konservasi tanah secara mekanis atau disebut juga sipil teknis adalah upaya 

menciptakan fisik lahan atau merekayasa bidang olah lahan pertanian hingga sesuai 

dengan prinsip konservasi tanah sekaligus konservasi air, Teknik konservasi ini meliputi: 

guludan, pembuatan teras gulud, teras bangku, teras individu, teras kredit, pematang 

kontur, teras kebun, barisan batu, dan teras batu. Khusus untuk tujuan pemanenan air, 

teknik konservasi secara mekanis meliputi pembuatan bangunan resapan air, rorak, dan 

embung  

Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk 

pertanian seefisien mungkin, dan mengatur waktu aliran agar tidak terjadi banjir yang 

merusak dan terdapat cukup air pada waktu musim kemarau. 

Dapat disimpulkan bahwa budidaya tanaman sela dibawah tegakan akan memberikan 

perlindungan / konservasi tanah dan air, dan dapat menyelamatkan sumber daya alam dan 

meningkatkan ekonomi rakyat sekitar hutan. 

 

 

 

 

 

Erosi oleh air hujan 


