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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia saat ini menjadi pusat perhatian dunia, dikarenakan baik dari 

kalangan  dalam negeri maupun luar negeri begitu memperhatikan kerusakan sumber 

daya alam yang terjadi. Pembalakan liar atau illegal loging sudah berlangsung secara 

terus menerus dalam volume yang sangat besar selama bertahun-tahun dan diyakini 

telah merusak hutan seluas 10 juta ha bahkan lebih, serta ditemukannya berbagai 

permasalahan lainnya seperti kebakaran lahan yang semakin lama semakin membuat 

lahan hutan di negeri ini berkurang jumlahnya. 

Dengan semakin berkurangnya lahan hutan dikarenakan permasalahan di atas 

maupun dikarenakan adanya konversi atau alih fungsi lahan hutan menjadi lahan 

pertanian, yang 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 dikonversikan. Hal ini tentu berpengaruh buruk 

bagi ketersediaan jumlah produksi cadangan pangan. Mengingat pertambahan 

penduduk yang kian hari semakin meningkat. Pertambahan penduduk merupakan hal 

yang tidak dapat dipungkiri dan disisi lain keberadaan lahan tidak mengalami 

penambahan, sehingga tekanan terhadap lahan untuk mendukung keperluan manusia 

semakin tinggi. Kemajuan pada bidang industri dan perkembangan  teknologi juga 

sudah barang tentu akan mempengaruhi serta mengurangi jumlah lahan-lahan hutan 

yang relatif subur yaitu dengan mengubahnya untuk keperluan dan kebutuhan primer 

seperti; pendirian pabrik, sarana dan prasarana dan sebagainya. Oleh karena itu 

sasaran utama guna mendukung keperluan manusia, disamping penggunaan lahan 

hutan untuk produksi cadangan pangan, maka perlu penerapan yang dinamakan 

dengan sistem Agroforestri. Agroforestri adalah salah satu sistem pengelolaan lahan 

yang dapat ditawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas. 

Agroforestri merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang diyakini 

dapat menjadi solusi mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih guna lahan 

yang mensinergiskan kekuatan kepentingan ekonomi dan sekaligus ekologi sehingga 
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mempunyai nilai keberlanjutan yang tinggi. Agroforestri di Indonesia dikenal sebagai 

ilmu baru tetapi praktik lama. Hal ini dikarenakan sudah ratusan tahun agroforestri 

dipraktikkan namun baru sekitar tahun 1970-an dikembangkan sebagai suatu ilmu. 

Praktik agroforestri telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, dengan 

berbagai karakteristik dan ciri khas masing-masing. 

Menurut Lundgren and Raintree (2010), agroforestri adalah suatu nama 

kolektif untuk teknologi dan sistem penggunaan lahan dimana tanaman berkayu 

(pohon, semak, palem, bambu dan lainnya) ditanam dengan sengaja pada unit 

pengelolaan lahan yang sama dimana tanaman pertanian dan peternakan berada, 

didalam bentuk susunan spasial atau sequence temporal. Di dalam sistem agroforestri 

terjadi interaksi ekologis dan ekonomis diantara penyusunannya. Selain itu menurut 

Nair (2012), agroforestri adalah suatu penggunaan lahan yang melibatkan secara 

sengaja“ retention”, pengenalan atau campuran pohon atau tanaman tahunan berkayu 

lain di lahan produksi pertanian atau ternak untuk mendapatkan keuntungan dan 

resultante interaksi ekologi dan ekonomi. Selanjutnya dijelaskan oleh Riyah (2012) 

bahwa, agroforestri ialah salah satu sistem pengelolaan lahan berkelanjutan untuk 

meningkatkan produksi secara total dengan mengkombinasikan antara tanaman 

kehutanan, tanaman pertanian, atau ternak secara keseluruhan. Pengelolaan dengan 

sistem ini menggunakan tanaman semusim, karena menutut terjadinya perubahan 

sistem produksi secara total menjadi sistem monokultur dengan masukan energi, 

modal, dan tenaga kerja. Agroforestri mempunyai fungsi ekonomi penting bagi 

masyarakat setempat. Peran utama agroforest bukan sebagai penghasil bahan pangan 

saja, tetapi juga melainkan sebagai sumber pemasukan uang dan modal.  

Dalam penerapan agroforestri di lapang, banyak ditemukan berbagai macam 

model agroforestry guna mendukung pemanfaatan lahan yang lebih efektif dan efisien 

yaitu; perpaduan antara tanaman keras (jangka panjang: pohon-pohonan) dengan 

tanaman semusim (pertanian jangka pendek), perpaduan tanaman utama (sumber 

pangan, komoditas ekonomi) dengan tanaman sampingan, perpaduan tanaman 

penghasil dengan tanaman pendukung (misalnya kopi, kakao, dengan pohon-pohon 

peneduhnya), perpaduan tanaman dengan musim atau umur panen berbeda-beda: padi 

ladang, mentimun, kopi, damar mata kucing, durian, perpaduan pengelolaan pohon-

pohonan dengan perikanan (tambak, balong, embung), dikenal juga dengan 
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istilah silvofishery, dan perpaduan dengan pemeliharaan ternak (silvopasture) atau 

pemeliharaan lebah: hutan sebagai penghasil pakan ternak atau lebah, seperti 

di Sumbawa (Anonymous, 2015) 

Penerapan agroforestri tidak lepas dari peran masyarakat setempat di sekitar 

kawasan hutan. Sebab, hasil hutan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi yang 

mampu menunjang kebutuhan hidup manusia. Dalam agroforestri pemberdayaan 

masyarakat dapat dilakukan untuk optimalisasi fungsi lahan hutan. Menurut Simon 

(2001) mengemukakan bahwa, untuk menyelaraskan sistem pengelolaan hutan 

dengan kondisi lingkungannya, maka disatu pihak kepentingan masyarakat harus 

ditampung dalam kegiatan kehutanan, sedangkan di lain pihak masyarakat 

dimanfaatkan untuk membentuk kinerja pengelolaan hutan yang produktif bagi 

kepentingan bersama. Dengan kata lain, sistem pengelolaan hutan perlu disusun 

sedemikian rupa, sehingga kegiatannya sinergis dengan potensi masyarakat di sekitar 

hutan. Lebih lanjut menurut Hariyanto (2010) bahwa, pemberdayaan masyarakat 

setempat adalah: upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian 

masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal 

dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.   

 Mengingat dari permasalahan-permasalahan di atas mengenai lahan hutan 

yang semakin berkurang dan pertambahan jumlah penduduk yang semakin 

meningkat, selain itu kebutuhan akan bahan pangan yang semakin berkurang karena 

banyaknya permintaan dari kebutuhan tersebut, maka harus dibuat ketahanan pangan 

dengan sistem pengelolaan lahan yaitu agroforestri yang juga nantinya mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Ketahanan pangan secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

memenuhi kecukupan pangan masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam hal ini 

kecukupan pangan mencakup segi kuantitas dan kualitas, baik dengan memproduksi 

sendiri maupun membeli di pasar. Terwujudnya sistem ketahanan pangan akan 

tercermin antara lain dari ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga 

yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta terwujudnya diversifikasi pangan 

baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Oleh karena itu, pembangunan di 

bidang pangan diarahkan pada peningkatan swasembada pangan; tidak hanya 
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berorientasi pada beras, namun juga jenis-jenis komoditas pangan lainnya, misalkan 

palawija, sebagai bahan pangan utama (Suhardi; Sambas; Sri; Dwidjono; 

Minarningsih; Agus, 2002) 

Dengan berbagai adanya penjelasan dan permasalahan di atas, tujuan dari 

penelitian ini yakni bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan 

menerapkan sistem pengelolaan agroforestri sebagai acuan untuk meningkatkan 

ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan masyarakat guna terwujudnya 

produksi pangan yang cukup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.  

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa masalah kekurangan pangan di negeri ini masih merupakan masalah 

yang belum teratasi secara menyeluruh, meskipun sudah berbagai macam usaha 

dilakukan untuk meningkatkan produksi ketahanan pangan. Permasalahan itu timbul 

karena masih banyak lahan yang belum ditanami secara optimal. Mengapa banyak 

lahan yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal dan humanis yang dapat 

mempengaruhi kualitas maupun kuantitas ketahanan pangan. Faktor kurangnya 

pengetahuan dan teknologi bagi petani maupun pengelola juga menjadi kendala. 

Bagaimana pemanfaatan lahan tersebut dapat ditingkatkan agar lebih bermanfaat, 

maka dapat dilakukan dengan penerapan sistem agroforestry. 

Selain itu pemanfaatan lahan secara humanis melalui sistem penerapan 

agroforestri dapat meningkatkan ketahanan pangan secara parsial, artinya pengelolaan 

pangannya dapat dilakukan secara lebih mudah baik dari segi pemanfaatan maupun 

pemasaran, sehingga mampu meningkatkan taraf kesejahteraan petani/masyarakat 

baik dilihat dari segi ekonomi dan sosial. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai berikut: 

 Untuk mengetahui pemanfaatan lahan dengan jenis vegetasi yang sesuai dengan 

vegetasi setempat, baik berupa vegetasi berkayu, non kayu maupun tanaman pangan. 

 Untuk mengetahui diversifikasi produk bahan dan ketahanan pangan sebagai 

peningkatan pendapatan masyarakat. 

 Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapang. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tentang penerapan pola 

agroforestri. 

 Sebagai bahan dan saran masukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah untuk 

peningkatan perekonomian masyarakat. 

1.5 Hipotesis 

 Bagaimana sistem penerapan model agroforestri dapat dilaksanakan dan diterapkan 

pada lahan yang marginal. 

 Apakah penerapan agroforestri dapat meningkatkan bahan dan ketahanan pangan dan 

sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. 

 


