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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Agroforestri 

Menurut Sanudin dan Devi “agroforestri adalah salah satu upaya konservasi 

dalam bentuk sistem pertanaman yang merupakan kegiatan kehutanan, pertanian, 

perikanan, dan peternakanke arah usaha tani terpadu sehingga tercapai 

optimalisasi penggunaan lahan” (Sanudin dan Devi, 2013). Menurut Lundgren 

dan Raintree “agroforestri adalah istilah kolektif untuk sistem-sistem dan 

teknologi-teknologi penggunaan lahan, yang secara terencana dilaksanakan pada 

satu unit lahan dengan mengkombinasikan tumbuhan berkayu (pohon, perdu, 

palem, bambu dll.) dengan tanaman pertanian dan/atau hewan (ternak) dan/atau 

ikan, yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bergiliran sehingga 

terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada” 

(Lundgren dan Raintree, 1982). 

Sementara itu Satjapradja dalam Rauf mendefinisikan “agroforestri sebagai 

suatu metode penggunaan lahan secara optimal, yang mengkombinasikan sistem-

sistem produksi biologis yang berotasi pendek dan panjang (suatu kombinasi 

produksi kehutanan dan produksi biologis lainnya) dengan suatu cara berdasarkan 

azas kelestarian, secara bersamaan atau berurutan, dalam kawasan hutan atau 

diluarnya, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat” (Rauf, 2004). 

Menurut Irawanti dkk, “lahan pekarangan dan tegalan rata-rata dipraktikkan 

sistem tumpangsari antara jenis tanaman kehutanan, perkebunan, buah-buahan, 
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dan dibawahnya dikembangkan tanaman semusim, empon-empon, atau rumput 

pakan ternak sehingga berbentuk agroforestri” (Irawanti, 2012). 

Menurut “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” (Irwanto, 2008). 

2.2 Tujuan Agroforestri 

Menurut Mayrowani dan Ashari “adapun tujuan dari agroforestri maupun 

sistem tumpangsari ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

sekitar hutan, dengan cara memberikan peluang kepada masyarakat desa atau 

petani pesanggem untuk bercocok tanam tanaman pangan guna peningkatan 

pendapatan penduduk. Dengan cara demikian penduduk desa sekitar hutan 

diharapkan dapat berperan aktif dalam usaha penyelamatan dan pencegahan 

kerusakan hutan dan lahan” (Mayrowani dan Ashari, 2011) 

Menurut Perum Perhutani dalam Adiputranto “tujuan agroforestri atau 

tumpangsari di Kawasan hutan diantaranya untuk membantu meningkatkan 

penyediaan pangan, membantu dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan meningkatkan 

keberhasilan tanaman hutan” (Adiputranto, 1995). Selain itu menurut Nelson 

“walaupun di lingkungan masyarakat desa telah muncul berbagai macam jenis 

mata pencaharia tetapi sektor pertanian tetap menjadi kharakteristik khas 

masyarakat pedesaan” (Nelson, 1955). 
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Sedangkan menurut Martin dan Sherman dalam Rauf tujuan utama dari 

agroforestri adalah : 

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya lahan dan 

hutan. Umumnya kegiatan agroforestry dilaksanakan oleh masyarakat dengan 

luas kepemilikikan lahan yang terbatas, dengan sistem ini terjadi pemanfaatan 

ruang/lahan secara efisien dan optimal (mayoritas lahan “terisi”, baik oleh 

tanaman kayu maupun tanaman non kayu dan atau ternak, sehingga 

meningkatkan produktifitas hasil agroforestri. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya alam terutama tanah dan air. Berkaitan 

dengan poin 1 di atas, dengan meningkatnya efesiensi lahan, diharapkan dapat 

meningkat pula kualitas tempat tumbuhnya, dan dengan pengelolaan yang 

baik, tingkat kesuburan tanah dan kualitas air dapat terjaga kulaitasnya. 

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran sertanya dalam melindungi 

sumberdaya alam (Rauf, 2004) 

2.3 Manfaat Agroforestri 

Menurut Hairiah dan Utami “agroforestri merupakan salah satu sistem 

penggunaan lahan yang diyakini oleh banyak orang dapat mempertahankan hasil 

pertanian secara berkelanjutan. Agroforestri memberikan kontribusi yang sangat 

penting terhadap jasa lingkungan (environmental services) antara lain 

mempertahankan fungsi hutan dalam mendukung DAS (daerah aliran sungai), 

mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, dan mempertahankan 

keanekaragaman hayati” (Hairiah dan Utami, 2012). 
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Menurut Soekartiko dalam Adiputranto “manfaat atau keuntungan yang 

diperoleh dari penerapan agroforestri atau tumpangsari diantaranya: 

1. Meningkatnya produksi pangan, pendapatan petani, kesempatan kerja dan 

meningkatnya kualitas gizi masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan petani 

sekitar hutan. 

2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani sehingga diharapkan 

dapat dikembangkan sistem intensifikasi pertanian pada tanah-tanah kering 

pedesaan yang berarti meningkatnya produktifitas tanah pertanian kering 

(tegalan) 

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan fungsi – fungsi hutan yang 

diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap gangguan hutan (Adiputranto, 

1995). 

Menurut Irwanto “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). 

2.4 Jenis Agroforestri 

Menurut De Foresta “agroforestri dapat dikelompokkan menjadi dua sistem 

yaitu sistem agroforestri sederhana dan sistem agroforestri kompleks. Sistem 

agroforestri sederhana yaitu sistem pertanian dimana pepohonan ditanam secara 

tumpangsari dengan satu atau lebih tanaman semusim. Model agroforestri 
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sederhana yang banyak ditemui di Jawa adalah timpangsari” (De Foresta, 2000). 

Menurut Hairiah dkk “jenis-jenis pohon yang ditanam sangat beragam, bisa yang 

bernilai ekonomi tinggi (kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao, nangka, melinjo, 

petai, jati, mahoni) atau bernilai ekonomi rendah (dadap, lamtoro, kaliandra). 

Jenis tanaman semusim biasanya berkisar pada tanaman pangan (padi gogo, 

jagung, kedelai, kacang-kacangan, ubikayu), sayuran, rerumputan atau jenis-jenis 

tanaman lainnya” (Hairiah dkk, 2003) 

Selain itu menurut De Foresta dan Michon “agroforestri kompleks merupakan 

sistem pertanian yang menetap yang melibatkan banyak jenis pohon baik 

ditanamn secara sengaja maupun alami. Ciri utama dari agroforestri kompleks 

adalah kenampakan fisik dan dinamika di dalamnya yang mirip dengan ekosistem 

hutan sehingga disebut pula sebagai agroforest” (De Foresta dan Michon, 1997). 

Menurut Widiyanto “Di dalam sistem ini, selain terdapat beraneka jenis pohon, 

juga tanaman perdu, tanaman memanjat (liana), tanaman musiman dan 

rerumputan dalam jumlah banyak.” (Widiyanto, 2013). 

2.5 Produksi Tegakan Hutan 

Menurut Mujaetahid “pemanenan hasil hutan merupakan usaha pemanfaatan 

kayu dengan mengubah tegakan pohon berdiri menjadi sortimen kayu bulat dan 

mengeluarkannya dari hutan untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Tujuan 

dari pemanenan hasil hutan yaitu memaksimalkan nilai kayu, mengoptimalkan 

pasokan kayu industri, meningkatkan kesempatan kerja serta mengembangkan 

ekonomi regional (Mujetahid, 2009). 
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Menurut Assman “laju pertumbuhan tegakan di hutan tanaman relatif sensitif 

terhadap variasi kepadatan, sedangkan di hutan alam stabilitas laju 

pertumbuhannya mempunyai kisaran nilai kepadatan tegakan yang lebih besar” 

(Assman, 1970). Menurut Sadono dan Aziz “kenyataan tersebut menunjukkan 

bahwa penentuan indeks kepadatan tegakan akan berkontribusi pada pemahaman 

mengenai laju pertumbuhan tegakan dan juga tingkat produktivitasnya (Sadono 

dan Aziz, 2012). 

2.6 Penyadapan Pinus 

Menurut Dahlan dan Hartoyo dalam Samosir dkk “pinus merkusii merupakan 

satu-satunya jenis pinus yang tumbuh asli di Indonesia. P. merkusii termasuk 

dalam jenis pohon serbaguna yang terusmenerus dikembangkan dan diperluas 

penanamannya pada masa mendatang untuk menghasilkan kayu, produksi getah 

dan konservasi lahan. Hampir semua bagian pohonnya dapat dimanfaatkan, antara 

lain bagian batangnya dapat disadap untuk diambil getahnya. Getah tersebut 

diproses lebih lanjut menjadi gondorukem dan terpentin. Gondorukem dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat sabun, resin dan cat. Terpentin 

digunakan untuk bahan industri, parfum, obat-obatan dan desinfektan. Hasil 

kayunya bermanfaat untuk konstruksi, korek api, pulp, dan kertas serat panjang. 

Bagian kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan abunya dapat 

digunakan untuk bahan campuran pupuk, karena mengandung kalium” (Samosir 

dkk, 2015).  

Menurut Dulsalam dkk “penyadapan resin pinus yang optimal adalah suatu 

pemanfaatan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial, dan teknis. 
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Aspek ekonomi yaitu mampu meningkatkan pendapatan. Aspek ekologi adalah 

kelestarian pohon dan tegakan. Aspek sosial, yaitu dapat menambah lapangan 

pekerjaan dan dapat diterima masyarakat. Serta secara teknis mudah 

diaplikasikan” (Dulsalam dkk, 1998). Sutjipto menyatakan bahwa “cara 

penyadapan pinus yang dilakukan di Indonesia pada era 1975 an adalah dengan 

cara quarre bentuk “U” terbalik. Lebih lanjut disebutkan bahwa teknik tersebut 

menyebabkan berkurangnya hasil kayu (karena pinus masih diprioritaskan untuk 

menghasilkan kayu bukan getah) dan pohon mudah roboh karena koakan batang 

pinus yang dibuat cukup lebar dan tinggi” (Sujipto, 1975) 

Menurut Santosa “faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas getah pinus 

yaitu kualitas tempat tumbuh, umur, kerapatan, sifat genetis, ketinggian tempat, 

kualitas dan kuantitas tenaga sadap serta perlakukan dan metode sadapan. Faktor-

faktor tersebut dapat diperinci bahwa produktivitas getah dipengaruhi juga oleh 

faktor luas areal sadap, kerapatan pohon, jumlah koakan tiap pohon, arah sadap 

terhadap matahari, jangka waktu pelukaan, sifat individu pohon dan keterampilan 

penyadap serta pemberian stimulansi” (Santosa, 2010). Menurut Panshin dan De 

Zeeuw “produksi getah pinus dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal berasal dari sifat dasar pohon itu sendiri seperti jenis pohon, 

diameter batang dan keadaan tajuk. Faktor eksternal berasal dari lingkungan dan 

perlakuan sadapan yang dilakukan. Salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi produksi getah adalah teknik penyadapan” (Panshin dan De 

Zeeuw, 1980). Selain itu Cahyono dkk menunjukkan bahwa “penyadapan pinus 
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berpeluang menurunkan kemiskinan masyarakat sekitar hutan” (Cahyono dkk, 

2006). 

Menurut Wibowo “upaya meningkatkan produksi getah dengan menggunakan 

stimulansia asam, hal yang perlu diperhatikan adalah tentang konsentrasi asam. 

Jika konsentrasinya terlalu rendah, upaya ini kurang efektif. Sebaliknya, jika 

konsentrasinya terlalu tinggi, dapat mengakibatkan kayu pohon pinus menjadi 

kering” (Wibowo, 2006) 

2.7 Kesejahteraan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “kesejahteraan dapat diartikan 

sebagai keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan 

kemakmuran” (KBBI, 1998). Menurut Puspitawati “Ferguson, Horwood dan 

Beutrais menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga dapat dibedakan ke dalam 

kesejahteraan ekonomi (family economic well-being) dan kesejahteraan material 

(family material well-being). Kesejahteraan ekonomi keluarga, diukur dalam 

pemenuhan akan input keluarga (pendapatan, upah, aset dan pengeluaran), 

sementara kesejahteraan material diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa 

yang diakses oleh keluarga (Puspitawati 2013). Menurut Miharja “kesejahteraan 

keluarga adalah keluarga yang memiliki kehidupan yang layak, baik, tanpa 

membebani orang lain dan memiliki kondisi ekonomi yang baik serta hidupnya 

tidak lagi resah dan gelidah karena memikirkan kebutuhan hidup yang harus 

dipenuhi dan hidup dengan makmur, aman, tentram dan sentosa” (Miharja, 2014). 

Republik Indonesia menjelaskan bahwa “keluarga sejahtera adalah keluarga 

yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi 
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kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota 

dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan” (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Menurut BKKBN “tingkat 

kesejahteraan dikelompokkan menjadi 3 tahapan yaitu tahapan pra sejahtera, 

tahapan keluarga sejahtera I, tahapan keluarga sejahtera” (BKKBN, 2016). 

Menurut BKKBN “aspek keluarga sejahtera diklasifikasikan keluarga dalam 

tahapan dengan indikator-indikator tertentu, yaitu: 

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera 

Tahapan pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu 

indikator tahapan keluarga sejahtera I. 

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I 

Tahapan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang baru dapat memenuhi 

kriteria-kriteria berikut: 

1) Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing 

2) Makan dua kali sehari atau lebih 

3) Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan 

4) Lantai rumah bukan dari tanah 

5) Jika anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan 

c. Tahapan Keluarga Sejahtera 

Tahapan keluarga sejahtera adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator 

tahapan keluarga sejahtera I, dan kriteria berikut: 
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1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama 

yang anut masing-masing 

2) Minimal seminggu sekali keluarga tersebut menyediakan daging/ ikan/ 

telur sebagai lauk pauk 

3) Memperoleh pakaian baru dalam setahun terakhir 

4) Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk tiap pengguna rumah 

5) Anggota keluarga sehat dalam keadaan tiga bulan terakhir, sehingga dapat 

menjalankan fungsi masing-masing. 

6) Keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap 

7) Bisa baca tulis latin bagi anggota keluarga dewasa yang berumur 10-60 

tahun 

8) Seluruh anak yang berumur 7-15 tahun bersekolah pada saat ini 

9) Anak dua atau lebih dan saat ini masih memakai alat kontrasepsi 

10) Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama 

11) Keluarga mempunyai tabungan 

12) Keluarga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari 

13) Turut serta dalam kegiatan masyarakat 

14) Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal sekali dalam 6 bulan 

15) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ televisi/ majalah 

16) Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi 

17) Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial 

masyarakat dalam bentuk materi 

18) Aktif sebagai pengurus yayasan/ instansi (BKKBN, 2016) 


