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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penanaman yang memadukan pohon dengan tanaman pertanian, 

perkebunan, peternakan atau perikanan di dalam atau di luar kawasan hutan, 

merupakan bentuk pola tanam yang sudah dipraktikkan oleh manusia di muka 

bumi ini sejak jaman dahulu, pola tanaman agroforestri pada dasarnya 

dipraktikkan untuk satu tujuan, yakni efisiensi penggunaan lahan, dimana dari 

sebidang lahan bisa dihasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomi. Secara 

sederhana agroforestri adalah kegiatan pengkombinasian antara tanaman pertanian 

dengan tumbuhan berkayu (pohon). Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh 

para ilmuwan yang mengakibatkan definisi agroforestri ini beragam tergantung 

dari sudut pandang pembuat definisi dan latar belakang budaya tempat 

agroforestri diterapkan. (Affandi, 2011) 

Agroforestri merupakan hasil dari pilihan petani dalam rangka memenuhi 

kebutuhan mereka secara langsung maupun untuk dijual sebagai penghasilan 

dengan melakukan pengaturan pemulihan sumber daya hutan yang dibentuk 

berdasarkan sistem pengetahuan dan tradisi hutan setempat, dan dikelola 

menggunakan teknik-teknik dan praktik-praktik terpadu yang sederhana. 

Agroforestri diharapkan bermanfaat selain untuk mencegah perluasan tanah 

terdegradasi, melestarikan sumberdaya hutan, meningkatkan mutu pertanian serta 

menyempurnakan intensifikasi dan diversifikasi silvikultur. Sistem ini telah 

dipraktekkan oleh petani di berbagai tempat di Indonesia selama berabad-abad 

(Michon dan de Foresta, 1995), misalnya sistem ladang berpindah, kebun 
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campuran di lahan sekitar rumah (pekarangan) dan padang penggembalaan. 

Contoh lain yang umum dijumpai di Jawa adalah mosaik-mosaik padat dari 

hamparan persawahan dan tegalan produktif yang diselang-selingi oleh 

rerumpunan pohon. Sebagian dari rerumpunan pohon tersebut mempunyai 

struktur yang mendekati hutan alam dengan beraneka-ragam spesies tanaman.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pendapatan Masyarakat Pengelola Agroforestri Desa 

Pujon Kidul Kabupaten Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Pola pemanfaatan lahan hutan untuk agroforestri sangat tergantung pada 

tingkat perkembangannya agroforestri dan karakter sosial masyarakat. Pada 

agroforestri dengan tingkat perkembangan awal dimana ruang untuk tanaman 

semusim lebih dari 50% akan mampu memberikan bidang olah efektif. Apabila 

pertumbuhan tanaman pokok telah mencapai pertengahan maupun lanjut, maka 

ruang untuk tanaman semusim akan semakin berkurang seiring dengan semakin 

bertambahnya ukuran tanaman pokok. Pada masing – masing tingkat 

perkembangan agroforestri akan memberikan kontribusi yang berbeda terhadap 

pemelirahaan lahan, teknik budidaya yang diterapkan dan produktifitasnya. 

Perbedaan prokduktifitas akan berdampak pada perbedaan ekonomi masyarakat. 

Perumusan strategi silvikultur untuk meningkatkan keberhasilan agroforestri 

dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa permasalahan berikut: 

a. Bagaimana pola pemanfaatan lahan dan penerapan iptek dalam 

peningkatan produktifitas lahan. 
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b. Bagaimana tingkat pendapatan masyarakat yang menjalankan sistem 

agroforestri. 

c. Bagaimana upaya meningkatkan sosial  ekonomi dan budaya masyarakat 

melalui pola agroforestri. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui pola pemanfaatan lahan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki 

dalam pengembangan agroforestri sebagai upaya untuk meningkatkan 

produktifitas lahan. 

b. Mengetahui tingkat pendapatan masyarakat yang menjalankan sistem 

agroforestri. 

c. Mengetahui upaya peningkatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat 

melalui pola agroforestri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna 

sebagai acuan untuk pengelolaan lahan petani, terutama dalam masalah 

pengelolaan agroforestri. 

b. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi petani dan pengambilan 

keputusan dalam mengembangkan pertanian di daerah Pujon Kidul. 

c. Sebagai bahan ilmu pengetahuan dan teknologi, wawasan dan sumber 

informasi lebih lanjut bagi generasi mendatang dalam pengelolaan 

agriforestri dan masyarakat yang madani. 


