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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 

dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh 

Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib 

disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya 

untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun 

generasi mendatang (UU No 41 tahun 1999). Banyaknya pemanfaatan hutan 

tersebut diperlukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan hutan yang baik tentunya 

berdampak terhadap kondisi ekologi dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Salah 

satu bentuk pengelolaan hutan di Indonesia adalah pola agroforestri. Utami, 

Verbist, Noordwijk, Hairiah dan Sardjono menyatakan bahwa “agroforestri adalah 

salah satu sistem pengelolaan lahan yang berfungsi produktif dan protektif 

(mempertahankan keanekaragaman hayati, ekosistem sehat, konservasi air dan 

tanah, sehingga seringkali dipakai sebagai salah satu contoh sistem pengelolaan 

lahan yang berkelanjutan” (Utami et al, 2003). 

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang 

penegasan status dan fungsi kawasan hutan pasal 1 menyebutkan bahwa “hutan 

konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas 

tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan 

dan satwa serta ekosistemnya, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

hutan konservasi berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan, 
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kawasan hutan dibagi menjadi blok-blok pengelolaan, antara lain blok lindung, 

blok pemanfaatan dan blok lainnya” (Republik Indonesia, 2009). Blok lainnya 

dapat dilakukan aktivitas pendidikan dan penelitian serta pengelolaan hutan 

bersama masyarakat terbatas dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah 

konservasi yang bertujuan untuk pembangunan sektor kehutanan. 

Pengelolaan lahan dengan sistem agroforestri adalah peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, terutama petani sekitar hutan, dengan memprioritaskan 

partisipasi aktif masyarakat dalam memperaiki keadaan lingkungan yang rusak 

dan memeliharanya. Agroforestri berorientasi kepada peningkatan produktifitas 

dan pelestarian pemanfaatan sumber daya yang akan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat petani itu sendiri. Agroforestri dapat digabungkan ke dalam program 

social forestry yang tidak hanya berorientasi kepada rehabilitasi dan perlindungan 

lingkungan serta peningkatan produktifitas saja, tetapi juga berorientasi kepada 

perbaikan kondisi sosial ekonomi secara keseluruhan dengan partisipasi seluruh 

lapisan masyarakat. 

Tujuan agroforestri dikembangan dalam berbagai cara, salah satunya 

dengan menjadikan agroforestri sebagai suatu bisnis atau usaha yang dapat 

dilakukan petani untuk memperbaiki taraf hidupnya. Pemahaman bahwa 

agroforestri sebagai metode pemanfaatan lahan pertanian yang dimiliki memberi 

kontribusi pendapatan lebih untuk masyarakat. Dalam realisasi pengembangan 

agroforestri sebagai suatu model bisnis, banyak hal yang perlu dipertimbangkan 

karena ketika agroforestri menjadi suatu model bisnis saat itu pula agroforestri 

melingkupi suatu intregitas bukan hanya produktifitas dan kelestarian sumber 
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daya tetapi juga menyangkut hal-hal subsistem lainnya seperti pemberian dan 

perlakuan input, perlakuan pasca panen dan pemasaran output. 

Salah satu subsistem yang penting dalam kontribusi peningkatan ekonomi 

petani, dalam arti peningkatan pendapatan dari penjualan hasil usaha agroforestri 

yang dikerjakannya adalah pemasaran produk. Salah satu hal yang sangat 

berpengaruh kepada pendapatan petani dalam segi pemasaran adalah pola 

pemasaran yang digunakan oleh petani. Setiap pola pemasaran memberi 

kontribusi berbeda sesuai kerakteristik pola itu sendiri. Untuk itu perlu adanya 

analisis pemasaran yang dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap 

pendapatan petani sekitar hutan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Beberapa masalah yang akan dikaji adalah seberapa besar kontribusi 

agroforestri terhadap kesejahteraan petani serta pola agroforestri yang diterapkan 

petani di Desa Ngabab dan Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang berdasarkan karakteristik kondisi pengusahaannya.  

1.3 Tujuan 

Penelitian analisis kontribusi dalam pemberdayaan petani agroforestri 

untuk pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pola pengelolaan agroforestri yang diterapkan oleh petani di 

Desa Ngabab dan Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

Provinsi Jawa Timur. 
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2. Mengetahui kontribusi agroforestri di Desa Ngabab dan Desa Sukomulyo

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur terhadap

pendapatan rumah tangga petani setempat.

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian kontribusi pemberdayaan petani 

agroforestri ini adalah: 

1. Memberikan informasi bagi petani agroforestri, mengenai kontribusi

agroforestri agar petani menyadari berapa besar manfaat yang diterima

sehingga dapat memberikan kesadaran petani untuk mengelola agroforestri

dengan lebih baik dan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya terkait

penelitian agroforestri.

2. Memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah selaku pembuat

kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan agroforestri agar dapat

memberikan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial yang optimal atau

sustainable bagi petani.




