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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Agoforestri  

Agroforestri didefinisikan oleh King dan Chandler, sebagai berikut “suatu 

sistem pengolahan lahan dengan berasaskan kelestarian, yang meningkatkan hasil 

lahan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanaman pertanian 

(termasuk pohon-pohonan) dan tanaman hutan atau hewan secara bersamaan pada 

unit lahan yang sama dan menerapkan cara-cara pengolahan yang sama sesuai 

dengan kebudayaan penduduk setempat” (King dan Chandler, 1978). Beberapa 

bentuk Agrofrestri, antara lain:  

a. Agrisilviculture, yaitu pengunaan lahan secara sadar dan dengan pertimbangan 

yang masak untuk memproduksi sekaligus hasil-hasil pertanian dan kehutanan. 

b. Sylvopastoral systems, yaitu sistem pegelolaan lahan hutan untuk 

menghasilkan kayu dan untuk memelihara ternak.  

c. Agrosylvo-pastoral systems, yaitu sistem pengelolaan lahan hutan untuk 

memproduksi hasil pertanian dan kehutanan secara bersamaan dan sekaligus 

untuk memelihara hewan ternak. 

d. Multipurpose forest tree production systems, yaitu sistem pengelolaan dan 

penanaman berbagai jenis kayu yang tidak hanya untuk hasil kayunya. Akan 

tetapi juga daun-daunan dan buah-buahan yang dapat digunakan sebagai bahan 

makanan manusia, ataupun pakan ternak.  

Menurut Huxley “ agroforestri adalah sistem penggunaan lahan yang 

mengkombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu (kadang-

kadang dengan hewan) yang tumbuh bersamaan atau bergiliran pada suatu lahan, 



 

6 
 

 

yang memperoleh berbagai produk dan jasa (sevices) sehingga terbentuk interaksi 

ekologis dan ekonomis antara kompenen tanaman (Huxley, 1999). 

Lundgren dan Raintree (1982) mendefinisikan “agroforestri sebagai istilah 

kolektif untuk sistem-sistem dan teknologi-teknologi penggunaan lahan, yang 

secara terencana dilaksanakan ada suatu unit lahan dengan mengkombinasikan 

tumbuhan berkayu  (pohon, perdu, palem, bambu, dan lain-lain) dengan tanaman 

pertanian atau hewan (ternak), yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau 

bergiliran sehingga terbentuk interaksi yang ekologis dan ekonomis antar berbagai 

kompenen yang ada. 

Menurut Nair, “Agroforestri berpotensi sebagai suatu upaya konservasi 

tanah dan air, serta menjamin keberlanjutan produksi pangan, bahan bakar, pakan 

ternak maupun hasil kayu, khususnya dari lahan-lahan marginal dan tedegredasi” 

(Nair,1989). Menurut Cooper, Donald,Emory dan William “Agroforestri 

merupakan nama kolektif bagi sistem-sistem dan teknologi penggunaan lahan 

yang sesuai diterapkan pada lahan-lahan pertanian beresiko tinggi terhadap erosi, 

terdegredasi dan lahan-lahan marginal”. Sistem ini merupakan salah satu praktek 

pertanian knseratif dan produktif, yang telah diterapkan dan dikembangkan oleh 

petani di daerah tropika termasuk Indonesia, dimana kemampuan pohon-pohon 

untuk tumbuhan pada kondisi iklim dan anah yang kurang menguntungkan. 

Sistem tersebut memiliki potensi konservasi tanah dan air, serta perbaikan tanah-

tanah marginal di daerah tropis, subtropics, semiarid, humid dan berlereng. 

Seperti sistem indigenous dimana pohon-pohon sulit untuk tumbuh dan 

kemampuan regenerasi tanah sangat rendah, (Cooper et al, 1996). 
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2.2 Pasar 

Struktur pasar menunjukan secara deskriptif jumlah dan dominasi dari 

perusahaan atau partisipan yang ada di pasar, sifat produk dan pangsa pasar yang 

akan menentukan perilaku pasar. Struktur pasar dicirikan oleh: konsentrasi pasar, 

diferensiasi produk dan kebebasan keluar masuk pasar, sesuai dengan definisi 

struktur pasar oleh Pertiwi yaitu” suatu dimensi yang menjelaskan pengambilan 

keputusan oleh perusahaan, jumlah perusahaan dalam suatu pasar, konsentrasi 

perusahaan, jumlah perusahaan dalam suatu pasar, konsentrasi perusahaan jenis-

jenis dan diferensiasi produk serta syarat masuk pasar” (Pertiwi, 2000). Yusran 

menyebutkan bahwa pelaku pasar dalam kelembagaan pemasaran kemiri di 

Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros adalah: petani, pedagang pengumpul, 

pedagang besar, pedagang antar pulau, pengecer dan konsumen (Yusran, 1999). 

2.3 Riset Agroforestri 

Menurut Gordon & Bentley, “penelitian agroforestri dilakukan untuk 

membantu kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, oleh karena itu 

penelitian ini bersifat terapan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan biasanya, 

pendekatan konservasi tanah, pendekatan sistem, pendekatan sosial ekonomi dan 

pendekatan bioekonomi” (Gordon & Bentley, 1990). 

Hairiah dan Noordwjik menjelaskan bahwa “nilai-nilai prinsip yang 

terkandung dalam definisi agroforestri tersebut juga mengisyaratkan keunggulan-

keunggulan sistem tersebut dibandingkan dengan sistem lain (Hairiah & 

Noordwjik. 1993) yaitu terciptanya kestabilan ekologi yang lebih tinggi, 

terciptanya kesinambungan ekonomi yang berimbas pada peningkatan 
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kesejahteraan petani, tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dengan budaya dan 

pengetahuan petani, serta terpenuhinya kestabilan politik akibat daya terima yang 

lebih luas di masyarakat. Lebih lanjut Hairiah menyatakan bahwa “beberapa hasil 

riset mengenai agroforestri di Asia dan Afrika membuktikan keunggulan sistem 

pengelolaan lahan ini untuk menunjang ketahanan pangan, kayu bakar, pakan 

ternak, kayu pertukangan, dan obat yang dapat dipergunakan secara langsung oleh 

petani ataupun dijadikan komoditas perdagangan. Selain itu, sistem agroforestri 

telah secara langsung berperan dalam peningkatan kesuburan tanah dengan 

terciptanya kontrol terhadap erosi serta perlindungan terhadap tata air” (Hairiah, 

1999). 

1.4 Kontribusi Agroforestri 

Suatu bentuk pemantauan lahan secara optimal dalam suatu hamparan 

yang menggunakan produksi biologis berdaur pendek dan berdaur panjang 

(kombinasi kegiatan kehutanan dengan kegiatan pertanian) berdasarkan 

kelestarian baik secara bersamaan maupun berurusan dari dalam dan luar kawasan 

hutan untuk kesejahteraan masyarakat (Direktorat Penghijauan dan Pengendalian 

Perladangan, 1986). 

Agroforestri berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dimana pohon 

ditanam bersama-sama dengan  tanaman pertanian dan tanaman penghasil 

makanan ternak. Sistem ini akan mempertimbangkan nilai- nilai  ekologi  dan  

ekonomi dalam interaksi antar pohon dan komponen lainnya. Disisi lain 

agroforestri merupakan bentuk pengelolaan lahan dengan mengelola pohon secara 
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bersama-sama dengan tanaman pertanian atau hewan (ternak) dalam sistem 

berkelanjutan secara ekologi, sosial maupun ekonomi. Sistem agroforestri dapat 

dikelompokan  menurut  strukur  dan fungsinya, dan merupakan kombinasi antara 

pepohonan, tanaman, padang rumput atau makanan   ternak   dan   komponen   

lainya (Hairiah, 2003). 

Agroforestri dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat petani, terutama 

yang di sekitar hutan, yaitu dengan memprioritaskan partisipasi aktif masyarakat 

dalam memperbaiki keadaan lingkungan yang rusak dan berlanjut dengan 

memeliharanya. Sistem agroforestri diarahkan pada peningkatan dan pelestarian 

produktifitas sumberdaya, yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat (Irwanto, 2008). 

1.5 Pemanfaatan Lahan dengan Sistem Agroforestri  

Dalam prakteknya, pemanfaatan luas lahan yang terbatas memberikan 

inovasi-inovasi pola yang secara bebas memberikan ruang pilihan kepada petani. 

Pola agroforestri-tumpangsari menggunakan jenis-jenis yang mempunyai prospek 

pasar yang menjanjikan menurut Sabarnurdin, Budiadi dan Suryanto petani 

memiliki tujuan menanam, yaitu: “petani memperoleh manfaat sosial dari 

tumpangsari tanaman semusim seperti jagung, singkong, pisang, serta rumput 

gajah babi petani yang memelihara ternak; manfaat ekonomi berupa hasil kayu 

untuk industri dengan pemasaran lokal maupun ekspor”. 

 Terkait relasinya dengan hutan, sebabnya agroforestri tidak diposisikan 

sebagai alat penyelesaian “adhoc” karena sesuai dengan kondisi yang dihadapi, 

pola tanam ini seharusnya terintegrasi dengan sistem pengelolaan hutan, karena 
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memang eksistensi kehutanan di mata penduduk sekitarnya oleh tindakan 

mewujudkan fungsi hutan sebagai penghasil multiple product bagi kehidupan 

manusia. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan jenis yang tepat disesuaikan 

dengan karakteristik jenis inti serta pengaturan daur menjadi yang penting 

(Sabarnurdin et al. 2011). 

Agroforestri bisa saja menjadi alternatif yang lebih baik dan 

menguntungkan jika dibandingkan dengan kondisi yang ada. Menurut Suharjito 

“hutan rakyat atau agroforestri hanya merupakan pendapatan sampingan dan 

bersifat insindentil dengan kisaran tidak lebih dari 10% dari total pendapatan”. 

Kebijakan yang baik untuk memfasilitasi kontribusi keberadaan agroforestri 

menjadi sangat penting agar agroforestri terus memberikan manfaat yang positif 

(Suharjito, 2000). 

2.6 Pemberdayaan Petani Agroforestri 

Menurut Suharto mendefinisikan bahwa “pemberdayaan sebagai sebuah 

proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan”. 

“Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang 

ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, 

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun 

sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri 
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dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan 

sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan 

sebagai sebuah proses” (Suharto, 2010). 

2.7 Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Petani 

Sayogyo (1982) dalam Kusumaningtyas (2003), menyatakan bahwa 

pendapatan rumah tangga petani dapat dibagi menjadi tiga kelompok, sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan dari usaha bertani.

2. Pendapatan yang mencakup usaha bertanam padi, palawija, dan kegiatan

bertani lainnya.

3. Pendapatan yang diperoleh dari seluruh kegiatan termasuk sumber-sumber

mata pencaharian di luar pertanian.

Hernanto (1991) mengemukakan bahwa “salah satu cara menentukan 

ukuran pendapatan petani adalah jumlah penerimaan dari penjualan hasil 

ditambah penerimaan yang diperhitungkan dengan kenaikan nilai inventaris, 

dikurangi denga pengeluaran yang diperhitungkan termasuk bunga dengan modal. 




