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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada mulanya penanaman pinus (Pinus merkusii Jungh at de Vriese), 

bertujuan untuk mempercepat reboisasi dan rehabilitasi lahan kosong dalam 

kawasan hutan. Secara teknis penanaman, pemilihan tanaman P. merkusii Jungh at 

de Vriese cukup tepat karena merupakan jenis pionir yang mampu tumbuh dan 

bertahan hidup pada kondisi tanah atau kelembaban udara yang kurang baik atau 

dalam kondisi sulit. Selain hasil kayu, P. merkusii Jungh at de Vriese 

menghasilkan getah untuk diolah menjadi gondorukem dan tepentin. Prospek 

ekonomi baik, karena dapat dipergunakan sebagai bahan baku industri kayu lapis, 

kertas dan korek api yang dapat dikombinasikan dengan tanaman pertanian, 

perkebunan dan ternak dapat disebut juga dengan sistem agroforestri.  

 Pemanfaatan lahan hutan dengan model agroforestri nantinya diharapkan 

dapat meningkatkan perekonomian petani di pedesaan, karena tercatat 29,89 juta 

jiwa, jumlah tersebut sekitar 18,94 juta jiwa berada di pedesaan (Anonymous 

2011). Keberhasilan agroforestri pada lahan hutan pinus dalam mewujudkan 

pengelolaan hutan lestari setidaknya dapat menjadi solusi terhadap beberapa isu 

yang menjadi kekhawatiran masyarakat global seperti menurunya pendapatan 

sehingga berpengaruh kepada kemiskinan. Namun demikian, dalam mewujudkan 

keberhasilan agroforestri terdapat beberapa tantangan, yaitu kebijakan pemerintah, 

kapasitas masyarakat di sekitar hutan, modal usaha dan pemasaran produk.  
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 Pendapatan ekonomi rumah tangga di pedesaan khususnya di lahan hutan 

pinus pada umumnya tidak berasal dari satu sumber, tetapi berasal dari dua atau 

lebih sumber pendapatan. Ragam sumber pendapatan tersebut diduga dipengaruhi 

oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Menurut Tirtakusuma (1998), usaha penduduk 

sekitar hutan dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu: (1) petani asli yang tidak 

pernah mencari hasil lain, selain pertanian, berkebun atau beternak. (2) tenaga 

kerja tetap yang berorientasi mencari hasil hutan seperti penyadap getah pinus, 

petani hutan, mencari kayu bakar dan mencari rotan. (3) Tenaga kerja tidak tetap, 

hanya bekerja pada pekerjaan yang menguntungkan dan memuaskan perasaan 

masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. 

Karakteristik sosial ekonomi petani sekitar hutan berbeda dengan 

masyarakat lain, terutama untuk petani yang berada di sekitar hutan pinus. Seperti 

Perum Perhutani telah bekerjasama dengan petani untuk melakukan peningkatan 

pemanfaatan lahan hutan pinus (P. merkusii Jungh at de Vriese), hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan petani yang merupakan salah satu cara untuk 

pengentasan kemiskinan, juga untuk peningkatan pemanfaatan lahan hutan pinus 

dengan model agroforestri. 

 Berdasarkan kondisi tersebut akan dilakukan penelitian untuk mengkaji 

lebih dalam, sejauh mana pengelolaan model agroforestri pada lahan hutan pinus 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan ekonomi masyarakat sekitar hutan 

sebagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan, melalui 

penelitian dengan judul : “Pemanfaatan Lahan Hutan Pinus (Pinus merkusii Jungh 
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at de Vriese) dengan Model Agroforestri Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan 

RPH Pujon Kidul, BKPH Pujon, KPH Malang”. 

1.2 Rumusan masalah 

Sistem agroforestri akan memberikan kontribusi yang berbeda terhadap 

bentuk pemanfaatan lahan, teknik budidaya yang diterapkan dan produktivitasnya.  

Perbedaan produktivitas akan berdampak pada perbedaan pendapatan ekonomi 

masyarakat. Analisa mengenai dampak pengelolaan lahan hutan P. merkusii Jungh 

at de Vriese terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan belum 

dilakukan penelitian, sehingga peneliti tertarik melakukan kajian lebih lanjut 

mengenai dampak peningkatan pemanfaatan lahan hutan P. merkusii Jungh at de 

Vriese dengan model agroforestri sebagai upaya peningkatan pendapatan.  

Ada pun perumusan strategi dalam peningkatkan keberhasilan agroforestri 

dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Model agroforestri yang diterapkan dengan tepat, akan mempengaruhi 

produktivitas dan pemanfaatan lahan hutan pinus. 

b. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar hutan pinus yang sudah 

menerapkan model agroforestri. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan lahan hutan 

pinus dengan model agroforestri di zona yang akan diteliti dengan beberapa tujuan 

yaitu adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan seberapa besar penerapan model agroforestri dapat 

meningkatkan produktivitas serta pemanfaatan lahan hutan pinus. 
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2. Mengkaji model agroforestri pada lahan hutan pinus dalam upaya 

meningkatkan pendapatan sehingga menjadi solusi mengentasan kemiskinan  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Sebagai salah satu model dalam penerapan sistem agroforestri pada lahan 

hutan pinus guna untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan sistem 

pengelolaan yang tepat dengan memperhatikan aspek pemanfaatan lahan, 

produktivitas, sosial ekonomi dan lingkungan. 

2. Bahan masukan kepada masyarakat tentang pengembangan sumberdaya 

hutan yang benar dan bermanfaat dalam model agroforestri yang berpengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan, guna mengurangi tingkat kemiskinan 

masyarakat sekitar lahan hutan pinus. 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga penerapan model agroforestri 

berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas serta pemanfaatan lahan hutan 

pinus guna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Pujon kidul. 


