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ABSTRACT 

Vegetation plogs. a variety _qf ro@ kr the environment. Through the understanding of fheoe 
roles, sometimes it is not n e w  to 4Jrectly control the wildlife population, instead, it suffices 
to control tbe plant commuBitjes upon wliKb tbe development of the w%Me population depsnds. 

BY understanding the roles of various pfaat spcch, fianny activities couFd be conducted without 
creating pollution &%I darnaging our ~~. F effects could be obtrinert when we 
understood their roks, and unfavorable enea when w i ~  were igaorurt or disregarded the roles of the 
plants in the envitonment. 

PENDAMULUAN 

Akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat, maka tirnbul masalah peogadaan 
pangan, papan dan sandang. Dalam upaya memenuhi tuntutan itu, maka telah di- 
laksanakan usaha intensifiasi dan ekstensifrkasi usaha pertanian. 

Yang berkaitan dengan Uoha ekstensifhsi ini blah usaha pert@&an bgkmpn 
yang dianggap berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu usaha yang merupakan 
implikasi dari usllha ekstensifikasi usaha pertanian ini, misalnya adalah usaha transmi- 
grad. Kegiatan transmigrasi dengan demikian dapat diartikan sebagai pengubahan suatu 
hghngan atau ekmhtm dengan h a p a n  diperobh hasn yaagtebih baik daripada h a d  
sebelumnya sehingga dapat memenubi harapan tersebut di atas. 

pengubahan suatu tkodstem tidak mudah e r t i  yaag umum pcrfrirakan. 
Sebab, di dalam eko-em tersebut 'berlaku hid&-kaidah dm yang hingga saat dllak- 
sanakan usaha pengubahan itu rnasih berlaku sebagai pmgendali fungsi ekoSlStem 
tarstbut. 

Jadi, didtdamgeapubuknn sesuatu ehsistem menjd ekosistem baru yang diharap 
km a h  memberiken harnit yamg Wh ba& itu, ad&& menjadi bharum bagi Wa 
untuk mengetahui d m  memahami Matt-kaidah itu. Pqubahan terhodap lcaidah ter- 
&ut akan dapat menimbulkan ntgglfhh yang seri@mU tidak mudah & stasi. Banyak 
cantoh y w g  tw &bat an ini y q  beratddr d e w  ksBagalan total dari 
usaha elcstedikasi tersebut. 

Tulisan iai mew&& WenyajilEan Werapa ha1 mslrgemi peranan vegatasi seba- 
gai bmp~nen &q@wgm. SeEain drtti Wdapat juga ditinjau dari aegi biihwa 
vegetasi pemermiaan kaid&-lc&ah ddtn pada atau yaag bertaku di dalam d o -  
sisten tersebut. 
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