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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di 

desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan 

untuk mendukung kehidupannya. Masyarakat disekitar hutan umumnya 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengambil hasil-hasil dari hutan yang 

berupa kayu dan non kayu untuk dijual. Masyarakat sekitar hutan umumnya 

menghadapi masalah kemiskinan dengan pertanian sebagai basis ekonominya. 

Pola usaha tani yang bersifat ekstensif dan cenderung subsisten, tingkat 

pendapatan yang rendah serta minimnya sarana dan prasarana, menyebabkan 

rendahnya tingkat kesejahteraan. 

Upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, Perum 

Perhutani melibatkan masyarakat di sekitar hutan secara aktif sebagai mitra kerja 

untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melaui kegiatan seperti tumpangsari, 

subsidi ternak dan pembinaan industri rumah tangga. Upaya yang dilakukan 

Perum Perhutani tersebut di kenal dengan istilah Prosperity Approach yang 

kemudian dikembangkan menjadi program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan 

(PMDH) pada tahun 1982. PMDH disini adalah semua kegiatan yang ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah hutan dalam 

rangka keberhasilan pembangunan perhutanan.  Program ini meliputi kegiatan di 

kawasan hutan dan di luar kawasan hutan berupa perbaikan biofisik pedesaan, 

peningkatan pendapatan, keterampilan dan pengetahuan masyarakat melalui 

berbagai penyuluhan dan pelatihan. Komponen PMDH terdiri dari program 
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perhutanan sosial dan program bantuan teknis, ekonomi. Program perhutanan 

sosial meliputi program agroforestri. 

 Agroforestri adalah salah satu bentuk kegiatan yang menunjang PHBM 

yang memiliki arti manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari 

dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit 

pengelolaan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, 

sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta. Agroforestri 

menerapkan satu sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menggunakan 

sebagian lahan hutan sebagai pengganti lahan pertanian tanpa merusak ekosistem 

dan kondisi lingkungan hutan. Dalam pengembangan agroforestri tidak hanya 

terfokus pada teknik dan biofisik saja akan tetapi kebijakan pemerintah yang 

dibuat sebagai aturan dalam penggunaan sistem agroforestri juga sangat 

menentukan perkembangan agroforestri selanjutnya. 

Kegiatan agroforestri di kawasan hutan dilakukan untuk mendapatkan 

keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan 

sekitar hutan dengan tetap mempertahankan kondisi hutan. Kegiatan agroforestri 

juga dilakukan sebagai kegiatan untuk rehabilitasi hutan karena sifat kegiatan 

agroforestri yang konservatif dan protektif. Manfaat-manfaat langsung yang 

didapat melalui agroforestri dapat memberikan manfaat yang bersifat jangka 

panjang, seperti peningkatan produktivitas tanaman, tata guna lahan yang lebih 

mantap dan perbaikan konservasi lingkungan. Karena itu, bila dilaksanakan 

dengan baik, sistem agroforestri dapat merupakan alat yang efektif untuk 

merehabilitasi dan mengelola lahan-lahan dan menggalakkan pembangunan di 

pedesaan (Mayrowani dan Ashari, 2011). 
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Dominasi pekerjaan masyarakat sekitar hutan tidak jauh dari bidang 

pertanian. Kenyataan di lapang banyak masyarakat melakukan sebuah aktifitas 

pertanian dibawah tegakan hutan. Sistem ini disebut agroforestri. Secara 

sederhana agroforestri adalah kegiatan pengkombinasian antara tanaman pertanian 

dengan tumbuhan berkayu (pohon). Namun, definisi yang lebih luas dikemukakan 

oleh para ilmuwan yang mengakibatkan definisi agroforestri menjadi beragam 

tergantung dari sudut pandang pembuat definisi. 

Perhutani memberikan kesempatan kepada penduduk desa sekitar hutan 

untuk mengusahakan lahan hutan untuk agroforestry dengan bentuk tumpangsari. 

Adanya program agroforestri penduduk mendapat lahan yang lebih luas untuk 

dikelola, lapangan pekerjaan semakin luas sehingga pengangguran berkurang, 

pendapatan masyarakat meningkat. Jika konsep agroforestri diterapkan dalam 

pengelolaan kawasan hutan, selain dapat terhidar dari krisis pangan, energi, dan 

lingkungan, juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan 

lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan petani. Hal ini disebabkan karena 

optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan, bukan hanya berorientasi pada hasil 

kayunya. Kegiatan agroforestri bertujuan untuk menciptakan masyarakat 

sejahtera, mandiri dan sadar lingkungan. Dengan demikian, diharapkan akan 

diperoleh peningkatan pendapatan, terciptanya kesempatan kerja serta timbulnya 

ekonomi pedesaan yang berwawasan lingkungan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Agroforestri merupakan salah satu model pertanian berkelanjutan yang 

tepat-guna, sesuai dengan keadaan petani. Pengembangan pertanian komersial 

khususnya tanaman semusim menuntut terjadinya perubahan sistem produksi 
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secara total menjadi sistem monokultur dengan masukan energi, modal, dan 

tenaga kerja dari luar yang relatif besar yang tidak sesuai untuk kondisi petani. 

Selain itu, percobaan-percobaan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi 

tanaman komersial selalu dilaksanakan dalam kondisi standar yang berbeda dari 

keadaan yang lazim dihadapi petani. Tidak mengherankan bila banyak hasil 

percobaan mengalami kegagalan pada tingkat petani (Hairiah, Widianto dan 

Sunaryo 2003). 

Pada prakteknya agroforestri memiliki beberapa pola dalam 

pengelolaannya, tergantung tingkat  perkembangan agroforestri dan karakter 

sosial pada masyarakat. Disisi lain, usaha pengelolaan sumber daya hutan tersebut 

harus selalu memperhatikan berbagai kepentingan atas keberadaan tanah bagi 

pemiliknya dan tanggung jawab ekosistemnya. 

Pada agroforestri, tingkat perkembangan pada petani akan memberikan 

kontribusi yang berbeda terhadap pemeliharaan lahan, teknik budidaya yang 

diterapkan dan produktivitasnya. Dimana perbedaan produktifitas tersebut akan 

berdampak pada perbedaan ekonomi masyarakat pengelola agroforestri. 

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana sistem dan pola pengembangan agroforestri dikembangkan guna 

mendukung upaya peningkatan penghasilan masyarakat sekitar hutan ? 

b. Bagaimana pola pengembangan agroforestri dapat meningkatkan pendapatan 

petani ? 

c. Bagaimana upaya masyarakat dalam melestarikan hutan guna menjaga 

kelestarian hutan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang dijelaskan, maka terdapat beberapa tujuan dari 

penelitian ini, yakni : 

a. Untuk mengetahui respon masyarakat dalam penerapan pola dan sistem 

agroforestri. 

b. Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat desa hutan dalam 

pengelolaan agroforestri. 

c. Untuk mengetahui upaya masyarakat dalam melestarikan hutan. 

1.4 Hipotesis 

a. Peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan dapat dilakukan dengan 

sistem dan pola agroforestri. 

b. Terdapat peningkatan pendapatan masyarakat desa sekitar hutan setelah 

pengembangan dan pengelolaan agroforestri. 

c. Adanya upaya masyarakat dalam melestarikan hutan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi petani dalam 

pengambilan keputusan mengembangkan pertanian di Desa Banjarejo. 

b. Diharapkan dapat menjadi informasi berguna sebagai acuan pengelolaan 

lahan petani kedepannya, terutama dalam masalah penentuan pola 

agroforestri yang akan diterapkan. 

 

 


