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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai peran sangat penting 

dalam kehidupan mahkluk hidup di bumi. Kekayaan alam bermanfaat bagi 

kelangsungan hidup manusia di bumi antara lain : Penyedia air, penyedia kayu serta 

tempat hidupnya flora dan fauna. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya 

berfungsi sebagai penyimpanan sumberdaya alam berupa hasil hutan kayu, tetapi 

didalam suatu ekosistem hutan terdapat banyak potensi hasil hutan non kayu yang 

dapat diambil dan dimanfaakan. Pemanfaatan hasil hutan non kayu dapat dilakukan 

oleh masyarakat melalui tanaman pertanian dengan cara melalui kerjasama 

pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan pihak pengelola hutan. Hutan sendiri 

memiliki beberapa fungsi yang sangat penting yaitu fungsi perlindungan, fungsi 

sosial budaya, dan fungsi ekonomi. Salah satu fungsi perlindungan hutan adalah 

penghasil oksigen, penyedia air, sumber plasma nutfah, pencegah banjir dan 

lainnya. Fungsi social budaya yaitu sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sumber 

ilmu pengetahuan, dan juga sebagai pertahanan keamanan. Fungsi ekonomi hutan 

dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat sebagai penghasil kayu maupun non 

kayu. Untuk menunjang kehidupan masyarakat disekitar hutan dan juga untuk 

menjaga kelestarian serta keamanan hutan, maka didalam pengelolaan hutan harus 

melibatkan masyarakat sehingga fungsi-fungsi hutan tersebut dapat berjalan dengan 

baik serta dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan agar dapat 

berjalannya proses-proses didalam pengelolaan sumberdaya hutan khususnya hutan 
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tanaman atau hutan produksi yang dilakukan oleh pengelola hutan, dan juga 

masyarakat dapat mendapatkan manfaat secara nyata dari hutan. 

Pengelolaan hutan khususnya di pulau Jawa dilakukan oleh Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yaitu Perhutani yang diberi mandat oleh Negara untuk 

mengelola hutan di pulau Jawa. Dalam kegiatan pengelolaan hutan tidak dapat lepas 

dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal didesa sekitar hutan. 

Menurut Kartasubrata (2000), lebih dari 60% penduduk desa sekitar hutan hidup 

dari hasil pertanian, meskipun lahan yang dimiliki hanyalah sepertiga sampai 

setengah hektar per rumah tangga, bahkan tidak sedikit rumah tangga yang tidak 

berlahan. Tingkat pendapatan masyarakat desa hutan yang rendah dan luas lahan 

garapan yang sempit, telah menimbulkan tekanan yang cukup berat terhadap 

kawasan hutan yang makin lama makin meningkat. Adanya tekanan ekonomi yang 

dihadapi oleh masyarakat, yang terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk dari 

tahun ketahun yang tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta 

tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat desa hutan yang umumnya rendah, 

semakin mengancam keberadaan dan pelestarian sumberdaya hutan, serta kegiatan 

pencurian kayu yang umumnya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa 

sekitar hutan. 

Dengan adanya kegiatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat 

memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pengelolaan hutan yang 

dilakukan Perhutani bersama-sama masyarakat ini umumnya lebih dikenal dengan 

nama kegiatan perhutanan sosial. Salah satu kegiatan perhutanan sosial tersebut 
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yaitu kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kegiatan PHBM 

merupakan suatu bentuk kegiatan pengelola sumberdaya hutan yang dilakukan 

secara bersama-sama antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau 

Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak pihak lain yang berkepentingan. 

Dalam program ini masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan program, 

mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan program. Hal ini sesuai 

dengan tujuan dari kegiatan PHBM, yaitu untuk lebih menigkatkan peran serta 

masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan (Probo , 2014). Bentuk 

kerjasama yang dilakuakan oleh Perhutani dan masyarakat melalui PHBM yaitu 

dengan sistem bagi hasil dimana masyarakat diberi tanggung jawab untuk 

mengolah lahan dengan sistem tumpang sari, masyarakat berhak untuk mengolah 

lahan dan masyarakat bertanggung jawab terhadap tegakan hutan yang ditanam 

pada lahan tersebut. Salah satu bentuk sistem tumpangsari yang dilakukan dilahan 

Perhutani adalah system tumpang sari antara tanaman Jati dengan tanaman Porang 

(Amarphopallus muelleri Blume ).  

Tanaman porang (Amarphopallus muelleri Blume ) adalah tanaman daerah 

tropis yang termasuk famili iles-iles (Faridah, 2005). Tanaman ini merupakan herba 

yang mempunyai batang tegak, lunak, batang halus berwarna hijau belang-belang 

putih. Tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 m sangat tergantung umur dan kesuburan 

tanah (Ashadi, 2005). Salah satu sifat khas anaman porang adalah mempunyai 

toleransi tinggi terhadap lingkungan yang ternaungi, sehingga tanaman ini tumbuh 

baik di pekarangan dan kawasan hutan (Pitojo, 2007). Tanaman Porang memiliki 

manfaat  sebagai bahan pembuat konyaku (sejenis tahu) dan shirataki (sejenis mie) 
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untuk masakan Jepang, serta sebagai pengganti agar-agar dan gelatin. Porang juga 

dapat dipakai untuk bahan perekat kertas, cat dan bahan mengkilapkan kain, serta 

bahan imitasi yang kualitasnya lebih baik dan lebih murah dibandingkan dengan 

amilum. Selain itu, porang juga bisa digunakan sebagai bahan negatif film, isolasi, 

dan pita seluloid karena sifatnya seperti selulosa. Umbi porang mempunyai 

kandungan glukomanan yang telah diteliti  memiliki berbagai fungsi kesehatan, 

antara lain menurunkan kadar kolesterol, gula  darah, dan berat badan (Vuksan et 

al., 1999). Porang juga mempunyai banyak manfaat dan nilai ekonomi yang cukup 

tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

khususnya masyarakat sekitar hutan dalam rangka implementasi PHBM (Perum 

Perhutani, 2007). Melihat banyaknya manfaat dari tanaman porang tersebut 

menyebabakan minat budidaya porang meningkat karena dapat diekspor. Jepang 

merupakan salah satu negara pengekspor terbesar porang. Permintaan porang untuk 

Jepang sekitar 3000 ton per tahun, namun baru dapat tercukupi 600 ton per tahun 

(Pitojo, 2007). 

Tanaman porang sudah banyak dikembangkan oleh pihak Perhutani  

khususnya di desa Klangon, Perum Perhutani KPH Saradan, Jawa Timur. Di RPH  

Klangon, BKPH Pajaran, KPH Saradan, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 

tanaman ini telah ada sejak tahun 1986 dan dibudidayakan secara intensif pada 

tahun 1999. Sebagian besar masyarakat desa Klangon menanam porang pada lahan 

di bawah tegakan (jati muda, sedang, tua, maupun sonokeling). Sejauh ini 

pemanfaatan tanaman porang yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan di 

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun hanya sebatas samapi pembuatan chips 
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(umbi porang kering ) belum ada pemanfaatan tanaman porang yang lebih lanjut. 

Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana pemanfaatan 

tanaman Porang di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, potensi porang,dan 

strategi pengembangan pemanfaatan hasil hutan non kayu tanaman porang 

(Amarphopallus muelleri Blume ) di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemanfatan tanaman porang yang dilakukan masyarakat desa 

hutan di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun? 

2. Berapa potensi tanaman porang di Kecamatan Saradan Kabupaten 

Madiun? 

3. Bagaimana strategi pengembangan pemanfaatan hasil hutan non kayu 

tanaman porang (Amarphopallus muelleri Blume ) di Kecamatan Saradan 

Kabupaten Madiun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji pemanfaatan tanaman porang yang dilakukan oleh 

masyarakat desa hutan di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mengetahui data potensi Tanaman porang di Kecamatan Saradan 

Kabupaten Madiun. 
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3. Untuk mengkaji dan menentukan strategi pengembangan pemanfaatan 

hasil hutan non kayu tanaman porang (Amarphopallus muelleri Blume ) di 

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, sebagai sarana pengembangan pola pikir dan sebagai syarat 

menyelesaikan pendidikan sarjana kehutanan strata 1 pada Fakultas 

Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi terkait pemanfaatan tanaman 

porang di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, memberikan informasi 

tentang data potensi tanaman porang di Kecamatan Saradan Kabupaten 

Madiun, dan memberikan informasi strategi pengembangan pemanfaatan 

hasil hutan non kayu tanaman porang (Amarphopallus muelleri Blume ) di 

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sehingga mampu atau dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan yang membudidayakan 

tanaman porang di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 

3. Bagi pembaca, Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 


