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Ekosistem Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba telah terdegradasi. Seluas
116.424 hektar atau 40% dari daerah tangkapan tergolong kritis. Kondisi ini
menyebabkan penurunan produktivitas lahan dan terbatasnya sumber mata pencaharian
masyarakat. Program rehabilitasi di kawasan ini telah dimulai sejak lama dengan
berbagai strategi, namun keberhasilan program dipertanyakan mengingat rendahnya
kemampuan hidup tanaman. Menyadari multidimensi permasalahan degradasi DTA
Danau Toba, upaya pemulihannya memerlukan pendekatan holistik, integratif serta
pelibatan masyarakat secara aktif. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas lahan yang
sekaligus dapat mengembangkan sumber pendapatan masyarakat perlu diidentiﬁkasi.
Budidaya pertanian yang dipadukan dengan berbagai tanaman konservasi tanah dan air
meningkatkan eﬁsiensi dan optimalisasi penggunaan lahan sekaligus meningkatkan
pendapatan masyarakat. Dalam hal ini penanaman pohon multi manfaat Macadamia
integrifolia pada sistem agroforestry yang terintegrasi dengan budidaya lebah diajukan
sebagai skema yang perlu dikembangkan. Kemampuan adaptasi yang tinggi pada lahan
kritis, potensi nektar yang melimpah, teknik budidaya yang tidak rumit, harga jual madu
dan permintaannya yang tinggi merupakan beberapa kekuatan dan peluang bagi
pengembangan skema ini. Sebuah peluang besar bagi upaya pengentasan kemiskinan
masyarakat di DTA Danau Toba.
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Pernyataan Penurunan fungsi ekosistem DTA Danau
Masalah Toba tidak dapat dipungkiri tengah
berlangsung. Perairan seluas 110 ribu
hektar dan daerah resapan seluas 280 ribu
hektar yang terbentuk akibat letusan
supervolcano Toba ~74.000 Before
Period (jangka waktu pengukuran
geologi) dan tersebar pada tujuh
kabupaten telah mengalami penurunan

k u a n t i t a s d a n k u a l i t a s a i r, s e r t a
peningkatan areal hutan dan lahan yang
terdegradasi. Berdasarkan penafsiran
citra satelit tahun 1985, 1997 dan 2011,
sekurangnya terdapat 16 ribu hektar hutan
yang berubah penutupan vegetasinya dan
menambah luas lahan kritis di kawasan ini
hingga 116.424 hektar (Gintings, 2010).

Gambar 1. Peta lahan kritis di Danau Toba

Produktivitas lahan umumnya rendah,
namun 951 ribu orang atau 85% populasi
menggantungkan hidupnya di sektor
pertanian dengan tingkat kemiskinan 2025% (BPS Sumatera Utara, 2015).
Kondisi ini serta lemahnya kesadaran
terhadap kelestarian fungsi hutan telah
mendorong pembukaan lahan baru
dengan cara membakar.
Program rehabilitasi di DTA Danau Toba
telah dimulai sejak tahun 1950-an. Pada
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tingkat tertentu upaya ini telah
meningkatkan luas penutupan hutan
terutama pada periode awal. Namun laju
deforestasi meningkat pada akhir 80-an
hingga akhir 90-an. Berbagai kawasan
hutan alam dan tanaman - termasuk hasil
penghijauan ditebang untuk pemenuhan
kebutuhan kayu pertukangan dan serat.
Kondisi ini menyebabkan penurunkan
luas penutupan hutan secara drastis dan
mengganggu sistem hidrologis Danau
Toba. Hal ini tercermin dari penurunan

tinggi muka perairan. Sejak tahun 2003,
pemerintah meluncurkan Gerakan
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(GNRHL). Ribuan hektar lahan
direhabilitasi, namun keberhasilan
program dipertanyakan mengingat
kemampuan hidup tanaman yang rendah.
Diidentiﬁkasi berbagai penyebab
kegagalan diantaranya rendahnya
kesadaran dan partisipasi masyarakat,
frekuensi kebakaran yang tinggi, konﬂik
tenurial, kurangnya keterampilan teknis
rehabiltasi hutan dan lahan RHL dan
koordinasi yang lemah antar para
pemangku kepentingan.
Kesadaran masyarakat yang rendah
terhadap kelestarian ekosistem dan
partisipasi yang terbatas dalam upaya
rehabilitasi tercermin pada partisipasi
yang rendah dalam penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan dan lahan
kosong dan terlantar yang sangat masif.
Total luas tanah terlantar mencapai 24
ribu hektar, atau sekitar 18% dari total
lahan pertanian yang tersedia dan
kebakaran sering terjadi pada lokasi ini.
Rendahnya kesadaran ini dimungkinkan
akibat trauma masa lalu yang belum pulih
dan pemahaman terbatas terhadap
manfaat ekosistem yang mendukung
kehidupan mereka. Program rehabilitasi
masa lalu sering menempatkan
masyarakat sebagai obyek kegiatan
sehingga keterlibatan, rasa memiliki serta
memelihara tanaman rehabilitasi sangat
rendah.
Mengingat eksistensi kawasan sebagai
aset strategis pembangunan nasional,

upaya pemulihan merupakan
keniscayaan. Dengan karakteristik
bioﬁsik lahan marginal, sangat masam,
topograﬁ lahan tinggi didominasi alangalang, serta kompleksitas sosial budaya
dan pemangku kepentingan maka
diperlukan pendekatan integratif yang
didasarkan pada temuan riset-riset yang
telah dilakukan.
Berkaitan dengan pendekatan dan tujuan
pemulihannya, ekosistem DTA Danau
Toba yang terdegradasi dapat dilakukan
melalui pendekatan rehabilitasi dengan
tujuan produksi. Dalam hal ini upaya
rehabilitasi diarahkan pada peningkatan
produktivitas lahan sehingga berbagai
tanaman untuk produksi kayu maupun
hasil hutan bukan kayu yang dapat
dimanfaatkan masyarakat dapat
diaplikasikan secara integratif (Aswandi
dan Kholibrina, 2017).
Namun, teknik penanaman konvensional
sulit diaplikasikan dalam kegiatan
rehabilitasi lahan yang didominasi alangalang dalam skala luas sebagaimana di
DTA Danau Toba. Pendekatan suksesi
alam yang dipercepat dapat diterapkan
namun harus mempertimbangkan
pemilihan jenis-jenis kunci yang
mempercepat terbentuknya penutupan
tajuk dan iklim mikro baru. Jenis pionir
tersebut juga harus memiliki kemampuan
dalam mengkolonisasi lahan kritis dan
berkompetisi dengan alang-alang,
memiliki toleransi yang lebar terhadap
areal terbuka, temperatur yang tinggi,
kelembaban yang rendah serta mampu
menarik hidupan liar ke daerah ini.
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Fakta Saat Ini Macadamia Integrifolia: RHL dan
Pangan
Salah satu jenis potensial untuk
rehabilitasi di DTA Danau Toba adalah
Macadamia integrifolia. Berdasarkan
ujicoba penanaman di Hutan Penelitian
Sipisopiso (1.200 mdpl) seluas 2 (dua)
hektar, jenis ini mampu beradaptasi pada
lahan alang-alang dengan ketersediaan
unsur hara rendah, suhu tinggi,

kelembaban rendah, dan intensitas cahaya
tinggi. Pohon ini juga tidak memerlukan
perawatan intensif, tidak banyak gugur
daun, tahan kebakaran dan mudah
bertunas kembali setelah terbakar.
Resistensi terhadap kebakaran ini
merupakan karakter penting mengingat
kebakaran merupakan peristiwa yang
umum terjadi di kawasan ini. Jenis ini
juga diidentiﬁkasi tidak bersifat invasif.

Gambar 2. Pertumbuhan Macadamia integrifolia pada lahan kritis di Sipisopiso, DTA Danau Toba.
Keterangan: Kondisi lahan berbatu dan didominasi alang-alang yang rentan kebakaran (kiri atas).
Tegakan berumur 7 tahun dengan kondisi tajuk rimbun yang menghambat pertumbuhan alang-alang
(kanan atas). Pembungaan yang masif dan berbuah sepanjang tahun, sumber pakan (nektar melimpah)
bagi budidaya lebah (kiri bawah). Buah Macadamia dalam satu tandan bisa mencapai satu kg (tengah
bawah). Kernel atau kacang yang dapat dimakan (kanan bawah).

Tegakan berumur tujuh tahun yang
tumbuh pada lahan berbatu didominasi
alang-alang memiliki diameter batang 1525 cm dan tinggi 10-15 m. Pohon ini
tumbuh di sekitar bebatuan serta mampu
mengikat air, yang dicerminkan dari
kondisi kelembaban tanah yang lebih
tinggi. Batang memiliki kulit beralur dan

tebal dengan percabangan yang banyak.
Jika batang patah atau terpotong maka
akan muncul tunas (trubusan) baru. Tajuk
lebar dan padat sehingga menghambat
masuknya cahaya ke lantai hutan serta
mengurangi energi curah hujan yang
jatuh.
Sumber foto: www.wabash.edu
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Tegakan berumur tujuh tahun yang
tumbuh pada lahan berbatu didominasi
alang-alang memiliki diameter batang 1525 cm dan tinggi 10-15 m. Pohon ini
tumbuh di sekitar bebatuan serta mampu
mengikat air, yang dicerminkan dari
kondisi kelembaban tanah yang lebih
tinggi. Batang memiliki kulit beralur dan
tebal dengan percabangan yang banyak.
Jika batang patah atau terpotong maka
akan muncul tunas (trubusan) baru. Tajuk
lebar dan padat sehingga menghambat
masuknya cahaya ke lantai hutan serta
mengurangi energi curah hujan yang
jatuh.
Selain adaptif pada lahan kritis, pohon
Macadamia penghasil buah yang dapat
dimakan dan bernilai ekonomi. Pohon
yang ditanam di daerah ini berbunga dan
berbuah sporadis sepanjang tahun
(Gambar 2). Kondisi ini berbeda
dibandingkan sebaran asal tanaman ini di
Australia barat, dimana hanya berbunga
dan berbuah sekali setahun. Setiap pohon
diperkirakan menghasilkan buah 2-5
kg/pohon setiap panen atau sekitar 10-20
kg/pohon/tahun. Di pasaran, harga biji
Macadamia tinggi mencapai Rp500
ribu/kg. Pollen dari pohon ini juga sangat
menarik bagi lebah sehingga memberikan
pakan yang layak untuk produksi lebah
madu. Kernel biji dari buah Macadamia
dapat dimakan, mengandung 72%
minyak (HDL), 10% karbohidrat; protein
9,2%; mineral 0,7% terutama potassium,
niasin, tiamin dan riboﬂavin. Kandungan
nutrisi sangat baik terutama lemak HDL
yang tinggi sehingga dapat juga menjadi
sumber pangan sehat.

Ketika telah masak, buah jatuh ke lantai
hutan. Buah ini akan berkecambah,
sehingga memunculkan semai-semai
baru selama 3 hingga 4 bulan kemudian.
Selain dari biji, permudaan Macadamia
juga dapat diperoleh dari perbanyakan
vegetatif dengan teknik stek. Saat ini satu
hektar tegakan M. integrifolia yang
dikelola di Hutan Penelitian Sipisopiso
akan ditunjuk dan disertiﬁkasi sebagai
sumber benih.
Integrasi Macadamia pada Sistem
Agroforestry Apikultur
Inisiatif penanaman Macadamia
terintegrasi budidaya lebah pada sistem
agroforestry di DTA Danau Toba
membuktikan tingginya potensi propolis
dan madu lebah yang dihasilkan. Dari
pemeliharaan 10-20 stup diperoleh
pendapatan Rp5–10 juta/bulan, sesuatu
yang menjanjikan mengingat
pemeliharaan lebah relatif mudah dan
alokasi waktu yang minim.
Lebah yang potensial dikembangkan
adalah lebah madu (Apis sp) dan lebah
Trigona sp penghasil propolis. Sumber
pakan lebah Apis sp sebagian besar
adalah nektar, sedangkan lebah Trigona
sp adalah resin. Resin dan nektar relatif
tersedia sepanjang tahun dari pohon
kemenyan serta bunga melimpah dari
Macadamia dan kopi. Potensi resin yang
tinggi di DTA Danau Toba merupakan
peluang pengembangan budidaya lebah
Trigona sp. Tidak kurang 23.592 hektar
hutan kemenyan di wilayah ini. Usaha
tani kopi juga sudah lama dikenal, tercatat
total luas tanaman mencapai 57.075
hektar (BPS Sumatera Utara, 2015).

Pengembangan Agroforestry Macadamia dan Lebah Madu: Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis di Danau Toba

5

Kemampuan adaptasi yang tinggi pada
lahan kritis, potensi nektar yang
melimpah dari pohon Macadamia, teknik
budidaya yang tidak rumit, harga jual
madu dan permintaannya yang tinggi
merupakan beberapa kekuatan dan

peluang bagi pengembangan Macadamia
yang diintegrasikan dengan budidaya
lebah di DTA Danau Toba. Sebuah
peluang besar bagi upaya pengentasan
kemiskinan masyarakat.

Metode U j i c o b a p e n a n a m a n M a c a d a m i a

diameter dan tinggi tanaman, pengamatan
ﬁsiologi kulit batang, batang, tajuk dan
arsitektur pohon. Diameter batang diukur
setinggi dada (1,30 m) menggunakan pita
diameter serta tinggi bebas cabang
menggunakan hellingmeter. Kemampuan
regenerasi diukur dari produktivitas buah
dan benih serta pengamatan fenologi dan
karakteristik bunga dan buah. Untuk
mengetahui kemampuan regenerasi
alaminya, di sekitar batang pohon
dilakukan pengamatan permudaan semai
yang tumbuh. Nilai manfaat langsung
yang diperoleh dari skema penanaman
Macadamia pada sistem agrofrestry dan
apikultur dihitung berdasarkan nilai
ekonomi panen buah Macadamia, madu
lebah serta sayuran maupun hortikultura
yang dipanen.

integrifolia dilakukan sejak tahun 2009 di
Hutan Penelitian Sipisopiso (1.200 mdpl)
Kabupaten Karo yang dikelola oleh Balai
Penelitian Pengembangan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Aek Nauli. Plot uji
dibangun pada lahan kritis yang
didominasi alang-alang dengan resiko
kebakaran yang tinggi, representasi
kondisi umum lahan yang terdapat di DTA
Danau Toba. Kemampuan tumbuh dan
daya adaptabilitas diukur dan diamati dari
pertumbuhan diameter dan tinggi,
kemampuan beregenerasi dan ketahanan
terhadap resiko kebakaran hutan dan
lahan, serta penerapan skema optimalisasi
penggunaan lahan dengan skema
agroforestry. Kemampuan tumbuh
tanaman diukur dari pertumbuhan

Pilihan dan 1. Pemerintah harus mendorong
Rekomendasi upaya-upaya rehabilitasi lahan kritis di
Kebijakan DTA Danau Toba sehingga 48%
( 1 1 6 . 4 2 4 h e k t a r ) D TA d a p a t
dipulihkan fungsi ekosistemnya,
produktivitas lahan meningkat, dan
alternatif sumber mata pencaharian
masyarakat berkembang.
2. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan
d i D TA h a r u s d i a r a h k a n p a d a
peningkatan produktivitas lahan untuk
produksi kayu maupun hasil hutan
bukan kayu yang dapat dimanfaatkan
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masyarakat secara integratif. Dalam
hal ini direkomendasikan penanaman
Macadamia integrifolia yang adaptif
pada lahan kritis dan rentan kebakaran
dengan model sistem agroforestry
yang terintegrasi dengan budidaya
lebah (Integrated-AgroforestryApiculture-System).
3. Rehabilitasi hutan dan lahan di DTA
Danau Toba memerlukan pendekatan
holistik dan integratif dengan pelibatan
aktif masyarakat.
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