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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penggunaan Lahan Hutan 

Agustiono, Sitorus, dan Kartodihardjo mengungkapkan bahwa “penetapan 

kawasan hutan merupakan bagian dari arahan pola ruang untuk kawasan lindung 

dan juga kawasan budidaya. Fungsi budidaya pada kawasan hutan terdapat pada 

kawasan hutan produksi. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, hutan produksi mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan  

yaitu suatu komoditas yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya 

mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha. Penegasan fungsi kawasan hutan produksi juga terdapat pada Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum nomor 41/PRTM/M/2007 tentang pedoman dan kriteria 

teknis kawasan budidaya yang menjelaskan bahwa fungsi hutan produksi adalah 

sebagai penghasil kayu dan bukan kayu, daerah resapan air hujan dan membuka 

kesempatan kerja bagi masyarakat setempat serta sebagai sumber pemasukan dana 

bagi pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil” (Agustiono, Sitorus, dan 

Kartodihardjo, 2014). 

2.2 Hutan lindung 

Ginoga dkk menyatakan bahwa “berdasarkan peraturan perundangan yang 

ada, diantaranya Undang-Undang No. 41/1999 pasal 1, hutan lindung didefinisikan 

sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 

erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. PP 44/2004 

tentang Perencanaan Kehutanan dan Keppres No. 32 /1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung, menyebutkan enam kriteria hutan lindung yaitu kawasan hutan 

yang mempunyai lereng lapangan 40 persen atau lebih, mempunyai ketinggian di 

atas permukaan laut 2000 meter atau lebih, kawasan dengan faktor kelas lereng, 

jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka 

penimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih, kawasan hutan yang 

mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 
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persen, kawasan yang merupakan daerah resapan air, dan kawasan hutan yang 

merupakan daerah perlindungan pantai. Dari kriteria tersebut dapat dimengerti 

mengapa hutan ini diperuntukan terutama untuk fungsi perlindungan ekosistem, 

bukan untuk produksi kayu atau perolehan pendapatan dalam jumlah besar dalam 

waktu yang singkat. UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan pula bahwa 

bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). 

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, 

perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk 

usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan 

seperti ekowisata, wisata olahraga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan 

karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan 

daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat  sekitar hutan akan 

fungsi dan kelestarian hutan lindung” (Ginoga dkk, 2005). 

Lebih lanjut  pengertian hutan lindung dijelaskan oleh Yudilastiantoro yaitu 

“hutan lindung merupakan salah satu aset daerah dan negara yang bertujuan untuk 

melestarikan keanekaragaman hayati spesifik sesuai habitatnya. Di samping itu 

hutan lindung mempunyai peranan penting dalam mengatur hidro-orologis daerah 

di sekitarnya dan dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan budidaya, 

pemungutan hasil bukan kayu dan penggunaan jasa lingkungan. Oleh karena itu 

pengelolaan hutan lindung dengan melibatkan masyarakat di sekitarnya sangat 

membantu usaha pelestarian hutan lindung. Apabila masyarakat sampai batas 

tertentu dapat memanfaatkan potensi hutan lindung, maka masyarakat diharapkan 

dapat mempunyai tanggung jawab untuk memeliharanya, karena hutan lindung 

mempunyai manfaat langsung bagi kehidupan keluarganya” (Yudilastiantoro, 

2009).  

2.3 Hutan produksi 

Menurut Prastyo dan  Hidayat “berdasarkan UU No. 5 Tahun 1967 salah satu 

jenis hutan yang ada adalah hutan produksi, yang diperuntukan untuk memproduksi 

hasil hutan. Perum Perhutani adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan 
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hutan produksi di Indonesia sejak tahun 1972. Penguasaan lahan Perum Perhutani 

adalah sebesar 2.446.907,27 ha tersebar di Pulau Jawa dan Madura” (Prastyo dan  

Hidayat, 2016) 

Ekawati menyatakan bahwa “pengelolaan hutan produksi sebagian 

didesentralisasi oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Kabupaten berdasarkan PP 

No 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Kawasan Hutan Produksi merupakan kawasan hutan 

yang fungsi utamanya untuk kepentingan produksi hasil hutan dalam rangka 

memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, dengan tetap 

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keberadaan kawasan hutan 

produksi itu sendiri (Ekawati, 2013).  

Menurut Dahlia “pemanfaatan hutan oleh masyarakat di dalam hutan produksi 

dapat menimbulkan kerusakan hutan jika tak ada pengelolaan kelestarian yang tidak 

berimbang. Karena pengelolaan sumberdaya hutan harus dilakukan dengan bijak, 

untuk menjaga keberadaan hutan itu sendiri. Eksploitasi sumberdaya hutan demi 

mendapatkan hasil hutan akan menimbulkan kerusakan, pada saatnya akan 

menyulitkan kehidupan manusia dimasa yang akan datang” (dahlia, 2016). 

2.3.1 Pengertian Agroforestri  

Menurut Utami dkk mendefinisikan bahwa “agroforestri adalah salah satu 

sistem pengelolaan lahan yang berfungsi produktif dan protektif (mempertahankan 

keanekaragaman hayati, ekosistem sehat, konservasi air dan tanah, lubuk C 

daratan), sehingga seringkali dipakai sebagai salah satu contoh sistem pengelolaan 

lahan yang berkelanjutan” (Utami, dkk, 2003).  

2.3.2 Fungsi Agroforestri 

Widiyanto mengungkapkan bahwa “dengan mempertimbangkan berbagai definisi 

dan praktek-praktek agroforestri, dapat disimpulkan bahwa agroforestry memiliki dua 

fungsi utama, yaitu: 

1) Fungsi sosial-ekonomi, merupakan cerminan usaha manusia dalam mencoba untuk 

memenuhi kebutuhannya dalam bidang sosial dan ekonomi. Umumnya berupa 

produk diantaranya hasil hutan, hasil tanaman pangan, peternakan dan sebagainya. 



 

8 

 

2) Fungsi lingkungan, berupa komponen-komponen yang tidak terpisahkan dari 

agroforestry sebagai sebuah sistem yang berupa fungsi hidrologi, fungsi ekologi 

dan fungsi konservasi. Umumnya berupa jasa, yang sebenarnya dapat juga 

dikuantifikasi dengan menggunakan parameter-parameter yang ada. Dalam hal ini, 

agroforestry berfungsi sebagai pencegah terjadinya erosi tanah melalui penutupan 

lahan dan strata tajuk, penyimpan cadangan air tanah, pengikat karbon sehingga 

dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, dan sebagai habitat dalam konservasi atau 

perlindungan terhadap flora dan fauna tertentu” (Widiyanto, 2013). 

2.4 Hasil Hutan Bukan Kayu 

Menurut Salaka, et al menyatakan bahwa “secara ekologis HHBK tidak 

memiliki perbedaan fungsi dengan hasil hutan kayu, karena sebagian besar HHBK 

merupakan bagian dari pohon. Istilah Hasil Hutan Non Kayu semula disebut Hasil 

Hutan Ikutan merupakan hasil hutan yang berasal dari bagian pohon atau tumbuh-

tumbuhan yang memiliki sifat khusus yang dapat menjadi suatu barang yang 

diperlukan oleh masyarakat, dijual sebagai komoditi ekspor atau sebagai bahan 

baku untuk suatu industri. Definisi HHBK seperti dirumuskan oleh pemerintah 

melalui Kementerian Kehutanan (Permenhut: 35/MENHUT-II/2007) adalah hasil 

hutan baik nabati dan hewani berserta produk turunan dan budidayanya kecuali 

kayu. Pada umumnya HHBK merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, 

misalnya getah, daun, kulit, buah dan lain-lain atau berupa tumbuhan yang memiliki 

sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain (Salaka, et al, 2012). 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Setiawan dan Narendra dalam Setiawan dan  

Krisnawati “Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan pilihan yang paling logis, 

karena di kawasan hutan lindung pemanfaatan kayu tidak diperbolehkan. Hasil 

analisis kesesuaian jenis di lokasi yang akan direhabilitasi merupakan pertimbangan 

utama dalam pemilihan jenis HHBK. Namun demikian, jenis yang 

akan dikembangkan dalam rangka rehabilitasi hutan lindung hendaknya 

mempunyai nilai lebih lainnya, misalnya mempunyai potensi untuk mencegah erosi 

dan longsor. Parameter yang dapat digunakan dalam hal tersebut salah satunya 

adalah sistem perakaran” (Setiawan dan  Krisnawati, 2014). 
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2.5 Pendapatan Masyarakat 

Menurut Cahyono, et al bahwa “pendapatan rumah tangga di pedesaan pada 

umumnya tidak berasal dari satu sumber, tetapi berasal dari dua atau lebih sumber 

pendapatan. Ragam sumber pendapatan tersebut diduga dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan itu sendiri. Tingkat pendapatan yang relatif rendah mengharuskan 

anggota rumah tangga untuk lebih giat bekerja. Bagi sebagian rumah tangga, upaya 

tersebut tidak hanya menambah curahan jam kerja tetapi juga melakukan kegiatan 

-kegiatan lainnya” (Cahyono, et al, 1998). Sedangkan menurut Senoaji dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa “Pendapatan rumah tangga diperoleh dari 

hasil pendapatan yang bersumber pada mata pencaharian pokok (petani) dan 

sampingan (buruh tani, berdagang, peternak dan ojek). Dalam penelitian ini, 

dibatasi bahwa pendapatan rumah tangga adalah besarnya penerimaan yang 

diterima masyarakat akibat kegiatan yang dilakukannya belum dikurangi besarnya 

biaya operasional yang dikeluarkan. Pendapatan masyarakat ini dibedakan menjadi 

pendapatan yang diperoleh dari kegiatannya di dalam kawasan hutan dan 

pendapatan lainnya dari kegiatan di luar kawasan hutan. Pendapatan dari kawasan 

hutan adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat akibat kegiatannya yang 

dilakukan di dalam kawasan hutan, seperti hasil kebun di dalam hutan, penjualan 

kayu bakar, penjualan kayu pertukangan, dan sebagainya” ( Senoaji, 2009). 

2.6 Konservasi Lahan 

Menurut Bachtiar “lahan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia 

baik sebagai ruang maupun sebagai sumber daya, karena sebagian besar kehidupan 

manusia tergantung pada lahan. Dengan tanah manusia dapat memakai sebagai 

sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui pertanian disamping 

sebagai tempat bermukim” (Bachtiar, 2007),  sedangkan menurut Diniyati dan 

Achmad “lahan merupakan salah satu faktor produksi yang harus dimiliki oleh 

seorang petani, karena dari lahan yang dimiliki inilah petani dapat memperoleh 

pendapatan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada 

umumnya lahan yang dimiliki oleh petani berasal dari tiga sumber yaitu warisan, 
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membeli, dan sewa (garapan), baik itu di lahan desa maupun di lahan Perhutani” ( 

Diniyati dan Achmad, 2015). 

Menurut Fatmasari “upaya konservasi lahan merupakan suatu keharusan 

untuk membuat lingkungan hidup lebih baik sesuai dengan fungsinya. Konservasi 

lahan ditunjukkan untuk memperoleh produksi maksimum suatu lahan secara 

berkelanjutan dengan mengupayakan agar laju gerakan tanah / longsor lebih kecil 

atau paling tidak sama dengan laju pembentukan tanah di daerah itu. Ini berarti 

bahwa diperlukan langkah-langkah atau upaya untuk mengatur penggunaan lahan” 

(Fatmasari, 2009). 

 


