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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Akhir-akhir  ini tekanan terhadap sumberdaya alam hutan semakin 

meningkat seiring dengan  semakin bertambahnya jumlah penduduk. Tekanan 

tersebut muncul terutama disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang belum 

seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia, sebagai akibat kualitas lingkungan 

menurun terutama berkurangnya luas kawasan hutan (deforestasi), sehingga 

kurang mendukung pembangunan nasional. Alih-guna lahan hutan menjadi lahan 

pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan 

tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan dan bahkan perubahan 

lingkungan global. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan 

dengan meningkatnya luas areal hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan usaha 

lain. 

Perhutani selaku pihak pengelola hutan berupaya  mengembangkan suatu 

konsep pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berbasiskan kepada masyarakat, 

dengan pola agroforestry. Di mana agroforestry merupakan pola pemanfaatan 

lahan secara optimal dan lestari dengan mengkombinasikan antara kegiatan 

kehutanan dan kegiatan pertanian pada unit pengolaan lahan yang sama dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat 

sekitar hutan (Anonymous.1990). 

Menurut Zakaria (1994), bahwa semakin sempitnya  luas kawasan hutan 

disebabkan oleh kegiatan perambahan hutan secara liar oleh penduduk sekitar 
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baik asli mau pun pendatang yang turut memanfaatkan peluang bisnis kehutanan 

yang berkembang pesat, kebutuhan lahan untuk pemukiman, kebutuhan lahan 

untuk menunjang  dan program-program pembangunan dalam berbagai sektor 

demi meningkatkan kesejahteraan, penduduk dan penghasilan negara sendiri, 

kesedihan lahan pertambangan, perluasan lahan pertanian, kegiatan perkebunan 

besar dan rakyat, pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung 

pembangunan tersebut terutama pembangunan gedung dan jalan-jalan, kegiatan 

perekonomian penduduk, terutama kegiatan pertanian dan kehutanan. 

Agroforestri merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan dan hutan 

yang mungkin dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat 

adanya alih-guna lahan yang  sekaligus   untuk mengatasi masalah pangan. 

Pengelolaan lahan dan hutan dengan pengembangan konsep agroforestry ini 

sangat perlu untuk program pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara 

mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hutan, dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan 

menjaga kelestarian  kawasan hutan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

      Khususnya Pesanggem yang bertempat tinggal sekitar hutan saat ini 

mempunyai permasalahan yang erat kaitannya dengan hutan. Permasalahan yang 

tengah dihadapi oleh masyarakat sekitar hutan masa kini antara lain: kebutuhan 

lahan, menginginkan penghasilan yang instan, kesejahteraan yang semakin 

mencekik. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka masyarakat melakukan 

penjarahan lahan hutan dan illegal logging yang akhirnya dapat mengakibatkan 
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kerusakan hutan jati yang dapat menimbulkan masalah besar bagi Perum 

Perhutani. Untuk mengatasi masalah tersebut, Perum Perhutani mencanangkan 

program pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat (PHBM), yaitu dengan 

menerapkan pola agroforestry pada kawasan hutan jati di BKPH Sengguruh KPH 

Malang. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pendapatan 

masyarakat desa hutan yang menerapkan sistem agroforestry di BKPH 

Sengguruh. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Pengkajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya oleh pihak Perum Perhutani, serta 

informasi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan pengelolaan 

hutan yang memberdayakan masyarakat. 

 
1.5 Hipotesa 

- Penerapan sistem agrofrestry bagi pesanggem dapat meningkatkan pendapatan. 

- Pendapatan pesanggem yang semakin meningkat, dapat meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. 

- Model agroforestry dapat meningkatkan diversifikasi dan kuantitas produksi 

tanaman pertanian disamping tanaman pokok. 


