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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang 

Pertambahan penduduk merupakan faktor utama pendorong bagi upaya 

pemanfaatan sumber daya alam khususnya hutan, disamping intensitas teknologi 

yang digunakan. Kehutanan kemudian dihadapkan dengan meningkatnya 

permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang berasal dari hutan, seperti 

kebutuhan air bersih, konservasi lahan, dan habitat satwa liar tertentu atau 

terjadinya penyusutan lahan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, khususnya 

masyarakat sekitar hutan (Faiq 2010). Bertambahnya penduduk maka bertambah 

pula kebutuhan akan pangan semakin tinggi dan semakin sulit untuk memenuhi 

sehari-hari. Utamanya yang dialami oleh masyarakat sekitar hutan, disamping 

masyarakat tidak memiliki lahan untuk dikelola mereka juga tidak mempunyai 

pendapatan yang pasti untuk menunjang dan mensejahterakan keluarganya. 

Kawasan hutan kemudian dikonversi untuk tujuan lain seperti tempat pemukiman, 

lahan pertanian dan perkebunan (Aqsa 2010). 

Konversi hutan menjadi lahan pertanian disadari menimbulkan banyak 

masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, 

banjir, kekeringan dan bahkan perubahan lingkungan global (Melani 2012). 

Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya 

luas areal hutan yang dialih gunakan menjadi lahan usaha lain.  

Ketahanan pangan secara luas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

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

2014),  oleh karena itu pembangunan di bidang pangan diarahkan pada peningkatan 

swasembada pangan; tidak hanya berorientasi pada beras, namun juga jenis-jenis 

komoditas pangan lainnya, misalkan palawija, sebagai bahan pangan utama 

(Suhardi; Sambas; Sri; Dwidjono; Minarningsih; Agus, 2002). 

Secara keseluruhan permasalahan tersebut telah membawa dampak bagi 

kehidupan umat manusia di bumi. Dampak ini dapat berakibat terhadap kesehatan 

manusia, kondisi ekonomi dan kehidupan sosial, serta berpengaruh terhadap tatanan 

perilaku budaya masyarakat. Sejalan dengan akibat masalah lingkungan yang 

dirasakan manusia, telah pula membawa kesadaran baru bagi umat manusia untuk 

lebih memperhatikan masalah lingkungan dan serta harus melakukan upaya-upaya 

untuk memperbaiki lingkungannya. Pada prinsipnya hal ini terjadi karena 

kurangnya peningkatkan manajemen dalam memanfaatkan lahan-lahan yang 

kosong. Oleh karena itu prioritas utama mendukung kepentingan masyarakat, 

disamping penggunanaan lahan untuk diverifikasi pangan sebagai usaha 

meningkatkan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, maka perlu 

penerapan system agroforestry sebagai suatu produk untuk menawarkan dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana diatas (Mayrowan dan Ashari 

2012). 
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Dalam sistem dan prakteknya, agroforestry tersebut diyakini dapat 

memberikan solusi keseimbangan dalam ekosistem melalui berbagai teknik 

pengelolaan lahan dengan berbagai macam kombinasi tanaman (pertanian, 

perkebunan dan kehutanan) dan atau ternak secara bersama-sama atau berurutan. 

Bahkan lebih dari itu, agroforestry juga dapat mengatasi masalah pangan terutama 

bagi masyarakat pedesaaan. Artinya, agroforestry disamping mempunyai manfaat 

biofisik (kualitas tanah dan air, konservasi, keanekaragaman hayati, penyimpan 

karbon, dll) juga mempunyai manfaat sosial ekonomi dan budaya yang selalu 

berubah-ubah dari waktu ke waktu (Aqsa 2010). 

Agroforestry utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil 

suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan 

memperbaiki kebutuhan hidup masyarkat. Sistem berkelanjutan ini dicirikan antara 

lain oleh tidak adanya penurunan produksi tanaman dari waktu ke waktu dan tidak 

adanya pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut merupakan refleksi dari adanya 

konservasi sumber daya alam yang optimal oleh sistem penggunaan lahan yang 

diadopsi (Widiyanto 2003). Dalam mewujudkan sistem sasaran ini, agroforestri 

diharapkan lebih banyak memanfaatkan tenaga atau sumber daya sendiri 

dibandingkan sumber-sumber dari luar. 

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 
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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 istilah silvofishery, dan perpaduan dengan pemeliharaan ternak 

(silvopasture) atau pemeliharaan lebah: hutan sebagai penghasil pakan ternak atau 

lebah, seperti di Sumbawa (Anonymous, 2015ᵃ). 

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan salah satu penyebab 

krisis sumberdaya lahan dan air, telah membawa dampak buruk terhadap berbagai 

faktor, seperti semakin menyempitnya luas lahan usahatani menjadi seluas kurang 

dari 0,5 ha per kepala petani, dan menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, 

sehingga kesemuanya ini berpengaruh terhadap ancaman ketahanan pangan. Untuk 

memantapkan kedaulatan dan kemandirian pangan yang berdampak pada 

kemandirian bangsa, Kementrian Kehutanan juga memberikan akses masyarakat 

setempat memanfaatkan kawasan hutan dalam pemberdayaan masyarakat setempat, 

hal ini menjadi potensi untuk pengembangan ekonomi (Anonymous 2015ᵇ). Tujuan 

dibangunnya agroforestry ialah untuk menjembatani permasalahan diatas, 

sebagaimana agroforestry merupakan teknologi budidaya dengan 

mengkombinasikan antara kehutanan dan pertanian dalam rangka optimalisasi 

penggunaan lahan untuk pertanian yang semakin terbatas, selain itu juga 

bermanfaat untuk menciptakan peluang dalam meningkatkan potensi bagi 

kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumberdaya alam, sebagai pendukung 

pertanian berkelanjutan, diversitas pangan, kemandirian dan ketahanan ketahanan 
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pangan, merupakan kelebihan system agroforestry dalam kontribusi terhadap 

peningkatan pendapatan, kemandirian masyarakat dan perbaikan lingkungan. 

Atas dasar penjelasan dan permasalahan yang telah dibahas di atas, tujuan dari 

penelitian ini yaitu bagaimana upaya diversifikasi untuk mempertahankan 

ketahanan pangan secara parsial dan mengurangi angka kemiskinan dengan cara 

menerapkan sistem pengelolaan agroforestry, guna terwujudnya produksi pangan 

yang cukup dan ketahanan pangan yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat. 

I.2 Rumusan Masalah 

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari berbagai usaha yang telah dilakukan, 

namun masih sering kali tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Hal ini 

disebabkan karena tidak ada pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola lahan, 

sehingga hasil panennya tidak sesuai yang diharapkan. suatu Pengelolaan lahan 

yang ditanami akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas ketahanan pangan, maka 

solusi yang dapat dilakukan ialah dengan penerapan sitem agroforestry (Setiawan 

2013). Dalam pengelolaan agroforestry dapat meningkatkan kebutuhan pangan 

masyarakat dengan dimanfaatkannya lahan hutan untuk ditanami tamanan semusim 

oleh petani, artinya petani yang tidak memiliki lahan dapat mengelolanya untuk 

meningkatkan kebutuhan pangan. Penerapan agroforestry secara humanis bertujuan 

agar bagaimana petani mampu melakukan budidaya agroforestry, sehingga dapat 

meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi angka kemiskinan petani. Pada 

prinsipnya sistem agroforestry membantu permasalahan ekonomi dan dapat 

membatu ketahanan pangan petani yang dihadapi (Evrina 2015). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai berikut: 

a. Untuk mengkaji dampak pemanfaatan lahan agroforestry vegetasi berkayu 

dan tanaman pangan. 

b. Untuk diversifikasi pertumbuhan tanaman inti dengan adanya komoditi sela 

yang ditanam dalam sistem agroforestry. 

c. Untuk menganalisis keberhasilan sistem agroforestri yang dilakukan 

sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat sekitar hutan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai informasi kepada masyarakat sekitar tentang penerapan sistem 

agroforestry yang dapat meningkatkan diversifikasi produk sebagai upaya 

menyediakan bahan pangan. 

b. Sebagai bahan dan saran masukan dalam pengambilan kebijakan 

pemerintah untuk peningkatan perekonomian masyarakat. 

1.5 Hipotesis 

Hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Sistem agroforestry lebih menguntungkan dari pada pola usaha tani 

monokultur, ditinjau dari segi produksi dan konservasi lahan. 

b. Apakah penerapan sistem agroforestry dapat digunakan sebagai produk 

meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. 

c. Peningkatan diversifikasi produk dari sistem agroforestry dapat memenuhi 

kebutuhan akan masyarakat setempat. 




