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Unsur terpenting dalam tembawang adalah tanaman pohon.  Tanaman pohon 
terpenting di dalamnya adalah tengkawang, karet, nyatuh, dan berbagai jenis pohon buah. 
Beberapa spesies pohon lain dalam jumlah kecil dibudidayakan untuk menghasilkan kayu, 
dan terdapat banyak spesies liar yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Komposisi dan struktur tembawang tidak homogen. Secara umum paduan 
struktur tembawang dapat dibedakan ke dalam lima tipe yaitu (1) tengkawang dan pohon 
buah, (2) tengkawang, nyatuh, dan pohon buah (kebun nyatuh), (3) tengkawang, karet,
dan pohon buah, (4) tengkawang, coklat, dan pohon buah, dan (5) tengkwang,
pohon kayu, dan pohon buah. Tiga paduan yang pertama sangat lazim ditemukan, 
sedangkan paduan dengan colat hanya ditemukan di Pemodis, sementara paduan
dengan jenis-jenis kayu hanya ditemukan di Gok Tanjung dengan kayu besi yang ditanam.

Pada tahun 1991, pendapatan tahunan rata-rata rumah tangga desa sekitar adalah 
Rp 1.405.000, sedangkan pendapatan tahunan rata-rata per kapita per tahun sebesar
Rp 387.000.  Penyadapan karet merupakan sumber pendapatan utama (57%), di samping 
tengkawang (27%) dan buah-buahan (9%).  (Momberg, 2000).

D.  Kebun Campuran Tradisional di Tasikmalaya, Jawa Barat

Kegiatan pengelolaan kebun campuran oleh petani di Tasikmalaya meliputi 
kegiatan pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan (pendangiran, pemangkasan, 
pemupukan, dan pencegahan h ama dan penyakit), pemanenan, pengolahan h asil, dan 
pemasaran hasil kebun campuran.

Jenis tanaman yang terdapat pada kebun campuran di Tasikmalaya adalah
tanaman palawija (kacang-kacangan, singkong, cabe, jagung, dan bawang), bambu, 
tanaman buah (durian, duku, dan pisang), tanaman kebun (cengkeh, kopi, dan teh) dan 
tanaman pokok (sengon, manglit, suren, dan mahoni). Umumnya petani menggunakan 
hasil tanaman palawija untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun ada juga yang 
dijual jika hasil produksi cukup besar.  Sengon dan jenis kayu lainnya biasanya dijual 
setelah diolah menjadi papan atau balok, namun ada juga yang menjual kayu dengan
cara borongan.

Berdasarkan hasil penelitian Riva (1998), tanaman pokok memberikan kontribusi 
terhadap pendapatan petani/tahun dari kebun campuran yaitu sebesar 73,04%, tanaman 
kabun 3,10%, bambu 10,49%, tanaman buah 8,39%, dan palawija 4,84%.  Pendapatan 
rata-rata petani/ha/tahun menurut jenis tanaman di kebun campuran tersebut adalah 
tanaman pokok Rp 3.110.421, tanaman kebun Rp 95.362, bambu Rp 442.294, tanaman 
buah Rp 287.107 dan palawija Rp 203.137.

Berdasarkan contoh-contoh  praktek agroforestri di beberapa daerah tersebut di 
atas, manfaat agroforestri dari segi teknis, ekologis, dan sosial ekonomi telah  berhasil 
secara nyata.  Dilihat dari kontribusinya, agroforestri memiliki peranan yang sangat
besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Permasalahannya hingga 
sejauh ini pemerintah belum mempelajari atau menggali dan mengembangkan secara 
sungguh-sungguh keberhasilan contoh-contoh tersebut sebagai suatu potensi dalam 
pembangunan hutan secara lestari.
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Tujuan utama dalam pengelolaan agroforestri adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian hutan. 
Tujuan tersebut tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, utamanya dalam hal 
perumusan kebijakan yang tepat.  Kebijakan pengelolaan agroforestri tidak hanya 
melibatkan Departemen Kehutanan saja akan tetapi juga melibatkan Departemen 
Pertanian, sehingga diharapkan ke depan ada kebijakan bersama mengenai pengelolaan 
dengan cara agroforestri dengan tidak hanya mementingkan sektor masing-masing.

V.  KESIMPULAN

Secara luas telah dipahami bahwa tujuan utama pengembangan agroforestri
secara umum di Indonesia adalah dalam rangka menekan degradasi hutan alam dan 
lingkungan hidup (aspek ekologi), serta upaya untuk memecahkan problema sosial-
ekonomi masyarakat terutama di wilayah-wilayah pedesaan (aspek sosial-ekonomi).

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan 
pengembangan agroforestri adalah sebagai  berikut : (1) Sosialisasi secara intensif  dan 
menyamakan persepsi mengenai sistem agroforestri, (2) Peningkatan pengetahuan dan 
ketrampilan masyarakat hutan mengenai pengelolaan sistem agroforestri, (3) Perlunya 
pemberian insentif  kepada masyarakat baik berupa modal maupun fasilitas dalam
bentuk lainnya, (4) Penyediaan pasar bagi produk hasil agroforestri, (5) Pengembangan 
kelembagaan di tingkat masyarakat untuk mendukung sistem agroforestri dan (6) 
Pembagian hasil yang proporsional antara pihak pengelola dan masyarakat.

Suksesnya pengelolaan lahan/hutan dengan sistem agroforestri tak lepas dari 
kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sistem tersebut. 
Karena itu pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan tentang agroforestri dalam 
mewujudkan pembangunan hutan secara lestari.
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