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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hutan 

Pengertian kata hutan bagi masyarakat awam hampir dapat dipastikan akan 

merujuk pada suatu bentuk wujud biofisik penggunaan lahan, yaitu lahan yang 

tertutup oleh tumbuh tumbuhan di dominasi oleh pepohonan yang besar-besar, 

tinggi-tinggi, dan dengan tajuk rindang, serta saling menutupi satu sama lain, dari 

berbagai jenis pohon dan dengan bermacam-macam ukuran.Menurut Suhendang 

bahwa“Hutan didefisinikan dalam berbagai pengertian berdasarkan faktor-faktor 

yang terkait seperti penekana pada konsep ekologi, untuk tujuan kegiatan tertentu, 

dan berdasarkan penekanan pada status hukum lahan yang menjadi tempat 

tumpuh hutan menurut undang undang.Pada umumnya definisi – definisi tersebut 

mengandung sifat – sifat tertentu dari faktor – faktor tersebut”.(Suhendang, 2013) 

Pengertian definisi hutan berdesarkan penekanan pada konsep ekologi 

menurut Sharma dalam Suhendang ”Forest ia a plant community predomainantly 

of trees and other woody vegetation, growingmore or less closely together”. 

Artinya : “Hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang di dominasi oleh pohon-

pohon dan tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup 

rapat”.(Suhendang, 2013)Pengertian devinisi hutan tersebut lebih menekankan 

pada wujud biofisik hutan berdasarkan jenis tumbuhan yang dominan(pohon-

pohon atau tumbuhan berkayu lainnya), sifatpertumbuhan pohon(bersama-sama 

dan cukup rapat), dan berperan sebagai komuniatas tumbuhan.  

Hutan memiliki status hukum tentang fungsi pokok pengguanan hutan yang 

sudah di atur melalui undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. 
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a. Hutan lindung (protection forest) 

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 

system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan 

tanah. 

b. Hutan produksi (production forest) 

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksihasil hutan, 

yaitu benda-benda hayati, nonhayati, dan turunanya, serta jasa yang 

berasal dari hutan . 

c. Hutan konservasi (conservation forest) 

Kawasan hutan dengan cirri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok 

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 

2.2. Hutan Kemasyarakatan 

Menurut Helms “hutan masyarakat merupakan hutan yang dimiliki dan pada 

umumnya dikelola masyarakat (community), yang setiap anggotanya dapat 

berperan serta dalam pengelolaan dan mendapatkan manfaat dari hutan 

tersebut”(Helms,1998).Pengelolaan hutan yang berbasis masyarakayt memiliki 

banyak macam.Program  hutan kemasyarakatan yang di Indonesia meliputi 

PHBM (Pengelolaan SumberdayaHutan Bersama Masyarakat) yang di lakukan 

oleh perhutani dan Perhutanan Sosial yang dilakukan oleh kementrian.  

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu 

sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum 

Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan 

masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan 
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jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi 

dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan 

proporsional. Sepeti yang dijelaskan Republik Indonesia bahwa “Perhutanan 

sosial merupakan program yang saat ini mejadi salah satu fokus utama 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. 

Perhutanan sosial sendiri memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat 

sekitar hutan”.(Republik Indonesia, 2018) 

Sesuai dengan pendapat Ardianyash menjelaskan “Program ini dilatar 

belakangi karena pada saat sekarang pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat 

yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

memiliki 2 agenda besar.Sebanyak dua agenda besar tersebut adalah peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian 

hutan yang efektif.Agenda besar dari KLHK ini menjadi fokus utama dalam 

program-program yang akan dijalankan nantinya”.(Ardianyash, 2017) 

Program PHBM dan Perhutanan Sosial merupakan program yang sama 

dengan tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat 

dengan adanya hutan. Program seperti inilah yang bisa menjadi solusi untuk 

mensejahterakan masyarakat dengan melestarikan hutan tanpa membuat 

masyarakat merugi. 

2.3. Agroforestri 

Agroforestri merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan di bidang pertanian 

dan kehutanan.Diperjalas dengan Alviya dan Suryandari “Agroforestri adalah 

salah satu sistem pengelolaan lahan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah 

yang tibul akibat adanya alih guna lahan dan sekaligus juga untuk mengatasi 
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masalah pangan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat”.(Alviya dan 

Suryandari, 2006) 

Beberapa ciri penting agroforestri dijelaskan oleh Purwanto dkk.,antara lain: 

(1) Biasanya tersusun dari dua jenis tanaman atau lebih yaitu tanaman semusim 

ataupun tahunan dan paling tidak satu diantaranya adalah tumbuhan berkayu dan 

atau terdapat juga hewan ternak. (2) Siklus sistem agroforestri selalu lebih dari 

satu tahun. (3) waktu pelaksanaannya dapat secara bersamaan atau bergilir dalam 

suatu periode. (4) ada interaksi ekologi dan ekonomi anatara tanaman berkayu 

dengan tanaman tidak berkayu dan interaksi sosial. (5)  memiliki dua macam 

produk atau lebih, misalnya pakan ternak, kayu bakar,  buah-buahan, obat-obatan, 

dll. (6) Minimal mempunyai satu fungsi pelayanan jasa, misalnya pelindung 

angin, penaung, penyubur tanaman peneduh.(Purwanto dkk,2013) 

Menurut Na’iem “jenis yang cocok bukan hanya tercermin dari segi 

pertumbuhan,nilai ekonomi dan kemampuan adaptasinya pada suatu lingkungan 

tertentu, tetapi kemampuannyamembentuk struktur pertumbuhan yang ideal. 

Struktur pertumbuhan yang ideal dalam pola tanaman agroforestry akan lebih 

kompleks karena melibatkan beberapa jenis tanaman baikkehutanan maupun 

komoditas pertanian yang akan saling berinteraksi”(Na’iem,2004). Kesesuaian 

dalammengkombinasikan jenis dalam pola agroforestry dapat dilihat pada 

interaksi dan strukturpertumbuhan yang terjadi. Hal ini perlu didukung dengan 

memastikan bahwa jenis yangdikombinasikan tersebut ditanam pada lahan yang 

sesuai dengan persyaratan tempat tumbuhnya. 
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Menurut Hairiah dkk,  pada dasarnya agroforestri terdiri dari tiga komponen 

pokok yaitu kehutanan, pertanian dan peternakan, di mana masing-masing 

komponen sebenarnya dapatberdiri sendiri-sendiri sebagai satu bentuk sistem 

penggunaan lahan. Hanya saja sistem-sistem tersebut umumnya ditujukan pada 

produksi satukomoditi khas atau kelompok produk yang serupa. Penggabungan 

tigakomponen tersebut menghasilkan beberapa kemungkinan bentuk 

kombinasisebagai berikut: 

 Agrisilvikultur = Kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan 

 (pepohonan, perdu, palem, bambu, dll.) dengan komponen pertanian. 

 Agropastura = Kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian 

dengan komponen peternakan. 

 Silvopastura = Kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan 

dengan peternakan. 

 Agrosilvopastura =Kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian 

dengan kehutanan dan peternakan/hewan. (Hairiah, dkk. 2003) 

Dari keempat kombinasi tersebut, yang termasuk dalam agroforestri 

adalahAgrisilvikutur, Silvopastura dan Agrosilvopastura.Sementara agropastura 

tidak dimasukkan sebagai agroforestri, karena komponen kehutanan atau 

pepohonan tidak dijumpai dalam kombinasi. Di samping ketiga kombinasi 

tersebut, Nair  menambahkan sistem-sistem lainnya yang dapat dikategorikan 

sebagai agroforestri. Beberapa contoh yang menggambarkan sistem lebih spesifik 

yaitu: 
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 Silvofishery = kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan 

dengan perikanan.  

 Apiculture = budidaya lebah atau serangga yang dilakukan dalam kegiatan 

atau komponen kehutanan.(Nair, 1987) 

2.4. Peran Gender 

Berdasar Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 

pengertianKeluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

priawanita; atau pria, wanita dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau 

ibu dan anaknya (janda).Scanzoni dan Supriyantini (2002) dalam Rachmawati 

(2010) membedakan pandangan peran gender melalui dua bagian yaitu peran 

gender tradisional dan peran gender modern: 

1. Peran gender tradisional  

Pandangan ini membagi tugas secara tegas berdasarkan jenis kelamin. Laki-

laki yang mempunyai pandangan peran gender yang tradisional, tidak ingin 

perempuan menyamakan kepentingan dan minat diri sendiri dengan kepentingan 

keluarga secara keseluruhan.  

2. Peran gender modern 

Tidak ada lagi pembagian tugas yang berdasarkan jenis kelamin secara kaku, 

kedua jenis kelamin diperlakukan sejajar atau setingkat. Laki-laki mengakui 

minat dan kepentingan perempuan sama pentingnya dengan minat laki-laki, 

menghargai kepentingan pasangannya dalam setiap masalah rumahtannga dan 

memutuskan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Perempuan yang 
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berpandangan modern, berusaha memusatkan perhatiannya untuk mencapai 

minatnya sendiri yang tidak lebih rendah dari minat pria. 

Menurut Puspitawati ”Produktivitas perempuan dalam hal ini diukur 

berdasarkan kontribusi pekerjaan publik yang dibayar, sedangkan pekerjaan 

perempuan di aspek domestik tidak diperhitungkan. Telah dibuktikan oleh realita 

bahwa ternyata perempuan dapat menjadi penyelamat keluarga dan juga 

penyelamat bangsa di masa krisis ekonomi dengan keuletannya dalam beraktifitas 

mencari tambahan uang bagi keluarganya (family generating income)”. 

(Puspitawati, 2009) 

Menurut Fausia dan Prasetyaningsih “bahwa mayoritas perempuan di 

pedesaan kurang memiliki akses terhadap sumberdaya pertanian seperti 

terbatasnya akses dan hak atas lahan dan sumberdaya lainnya”.(Fausia dan 

Prasetyaningsih (2005). Padahal baik pria atau wanita memiliki kontribusi yang 

sama. Penelitian FAO memberikan gambaran umum mengenai perubahan dan 

peranan mutakhir perempuan dalam ketahanan pangan pada wilayah yang berbeda 

di dunia, khususnya dalam produsen pangan dan wilayah pertanian. Hariadi 

menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi semakin penting, karena pangan 

bukan hanya merupakan kebutuhan dasar (basic need), tetapi juga merupakan hak 

dasar (basic right) bagi setiap umat manusia yang wajib dipenuhi (Hariyadi, 

2009). 




