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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) 

Menurut Widianto, Kurniatun, Didik & Mustofa bahwa “agroforestri 

merupakan sistem pemanfaatan lahan secara optimal berdasarkan kelestarian 

lingkungan dengan mengusahakan atau mengkombinasikan tanaman kehutanan 

dan pertanian (perkebunan, ternak) sehingga dapat meningkatkan perekonomian 

petani di pedesaan. Agroforestri utamanya diharapkan dapat membantu 

mengoptimalkan hasil suatu bentuk pengguana lahan  secara berkelanjutan guna 

menjamin dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarkat. Sistem berkelanjutan ini 

dicirikan antara lain oleh tidak adanya penurunan produksi tanaman dari waktu ke 

waktu dan tidak adanya pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut merupakan 

refleksi dari adanya konservasi sumber daya alam yang optimal oleh sistem 

penggunaan lahan yang diadopsi” (Widianto, Kurniatun, Didik, & Mustofa, 

2003). 
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 Pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam bentuk agroforestri 

mempunyai peranan penting dalam perbaikan produktivitas sejak puluhan tahun 

yang lalu. Menurut  Istomi, W. Basuki & Eva bahwa “Harapan dalam sistem 

agroforestri adalah diperolehnya hasil yang optimal pada semua jenis komoditas 

yang diusahkan. Selain hasil hutan kayu, dari pengelolaan dengan agroforestri 

diharapkan dapat menghasilkan produk-produk lain seperti: gateh, serat, akar dan 

umbi, sayur, biji-bijian, minyak olahan sebagai produk komersial. Pola 

pemanfaatan lahan dengan  sistem agroforestri merupakan salah satu pilihan 

dalam usahan pemenuhan tuntutan fungsi ekologi dan kebutuhan lahan pertanian, 

terutama pada wilayah padat penduduk seperti di Pulau Jawa. Dukungan 

pemerintah melalui kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan untuk 

pemanfaatan lahan dengan pola agroforesti sangat diperlukan. Demikian pula 

yang dikembangkan oleh Perhutani dengan program PHBM yang menerapkan 

pola agroforestri” (Istomi., W. Basuki., & Eva, P, 2011). 

Tujuan agroforestri dikembangan dalam berbagai cara, salah satunya 

dengan menjadikan agroforestri sebagai suatubisnis 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 yaitu pola penerapan sistem agroforestri 

yang diterapkan selain itu dalam segi pemasaran adalah pola pemasaran yang 

digunakan oleh petani. Setiap pola yang diterapakan akan berpengaruh besar 

terhadap pendapatan petani. Oleh karena itu perlu untuk mendukung 

keberlangsungan sistem agroforestri di Desa Pujon Kidul dan Desa Sukomulyo 

maka perlu dilakukan pembinaan menyeluruh kepada masyarakat agar sesuainya 

penerapan sistem agroforestry yang dilakukan 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan 

antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Agroforestri sudah banyak 

diterapkan  di beberapa tempat, salah satunya di Pujon Kidul Kabupaten Malang. 

Penerapan agroforestri ini dilakukan oleh perhutani yang bekerjasama dengan 

masyarakat Sukomulyo dan Pujon Kidul. Penerapan agroforestri yang telah 

dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan, salah satu diantaranya yaitu 

bagaimana mengetahui karakteristik masyarakat petani di desa sukomulyo dan 

desa pujonkidul. Selain itu pola pemanfaatan lahan hutan dan produktivitasnya 
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serta selain itu tanaman apa saja yang bernilai ekonomis tinggi bagi masyarakat 

sekitar  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 

1. Mengetahui karakteristik masyarakat petani di desa Sukomulyo dan desa

Pujon Kidul

2. Mengetahui pola pemanfaatan lahan hutan dan produktivitasnya

3. Mengetahui tanaman yang bernilai ekonomis tinggi

1.4Manfaat Penelitian 

1. Dapat dijadikan sebaga acuan bagi petani dalam pengambilan keputusan

mengembangkan pertanian Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

2. Diharapkan dapat menjadi informasi berguna sebagai acuan pengelolaan

lahan petani ke depannya

3. Sebagai bahan ilmu pengetahuan dan teknologi, wawasan dan sumber

informasi lebih lanjut bagi generasi mendatang dalam pengelolaan

agroforestri dan masyarakat




