
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan

hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien

dan lestari.  Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yang disebutkan dalam

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010

Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

(KPHP) adalah KPH yang luas wilayah seluruh atau sebagian besar terdiri dari

kawasan hutan lindung.

Berdasarkan Direktorat Jendral Planalogi Kehutanan (2012), KPH merupakan

wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, agar dapat

dikelola secara lebih efisien dan kelestariannya terjaga. Pembagian KPH meliputi

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Penamaan

itu berdasarkan fungsi pokok hutan. Ringkasnya, KPHK adalah kesatuan

pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh
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kawasan hutan konservasi untuk melindungi satwa beserta seluruh ekosistemnya,

KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau

didominasi oleh kawasan hutan lindung untuk menyangga sistem tata air tanah

(hidrologis), dan KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya

seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi untuk memproduksi

hasil hutan berupa kayu. Penetapan kawasan hutan menjadi KPH merupakan

kewenangan Menteri Kehutanan karena menyangkut wilayah administrasi atau

lintas wilayah administrasi pemerintahan dan berlandaskan aturan perundangan

yang ada dan fakta di lapangan. Penetapan luas wilayah KPH dengan

memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan. Rata-rata luas KPH

yang ideal untuk satu KPH sebesar 30.000-40.000 ha.

2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Bersadasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014

Tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Kemasyarakatan adalah hutan

negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat

setempat.  Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat, sehingga mendapatkan

manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan

kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat setempat.  Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan

manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, musyawarah, dan

mufakat serta keadilan.  Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan ini bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan
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sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga

kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Menurut Arief (2001), menyebutkan bahwa salah satu jenis berdasarkan

kepemilikan (status hukum) yaitu hutan kemasyarakatan (social forest) yang

merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendukung

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan daya

dukung lahan dan sumber daya alam tanpa mengurangi fungsi pokoknya,

misalnya pelaksanaan agroforestri oleh kelompok tani hutan. Hal ini diharapkan

tidak merusak lahan dan tanaman pokok hutan.

2.3 Agroforestri

Menurut Senoaji (2012), Agroforestri adalah suatu sistem pengelolaan lahan yang

merupakan kombinasi antara produksi pertanian, termasuk pohon buah-buahan

dan atau peternakan dengan tanaman kehutanan. Selanjutnya menurut Maydell

(1978) dalam Mayrowani dan Ashari (2011), mendefinisikan agroforestri sebagai

suatu sistem penggunaan lahan dimana pada lahan yang sama ditanam secara

bersama-sama antara tegakan hutan dan pertanian. Sedangkan menurut Perhutani

(2000a), mendefinisikan agroforestri adalah pemanfaatan lahan secara optimal dan

lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada

unit pengelolaan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan

fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berperan serta. Adapun

tujuan agroforesti maupun sistem tumpangsari ini adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.
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Menurut De Foresta dan Michon (1997), agroforestri dapat dikelompokkan

menjadi dua sistem, yaitu sistem agroforestri sederhana dan sistem agroforestri

kompleks. Selanjutnya Indonesia World Agroforestry Centre (ICRAF) dalam

Hairiah, Sardjono, dan Sabarnurdin (2003), menjelaskan bahwa:

1. Sistem agroforestri sederhana adalah suatu sistem pertanian dimana

pepohonan ditanam secara tumpangsari dengan satu atau lebih jenis tanaman

semusim.  Jenis-jenis pohon yang ditanam juga sangat beragam, bisa yang

bernilai ekonomi tinggi misalnya kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao, nangka,

melinjo, petai, jati, dan mahoni atau yang bernilai ekonomi rendah seperti

dadap, lamtoro, kaliandra atau jenis-jenis tanaman lainnya.

2. Sistem agroforestri kompleks, adalah suatu sistem pertanian menetap yang

melibatkan banyak jenis tanaman pohon (berbasis pohon) baik sengaja

ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan dan dikelola

petani mengikuti pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan.  Ciri utama

dari sistem agroforestri kompleks ini adalah kenampakan fisik dan dinamika

di dalamnya yang mirip dengan ekosistem hutan alam baik hutan primer

maupun hutan sekunder, oleh karena itu sistem ini dapat pula disebut sebagai

agroforestri

Menurut irwanto (2008), terdapat beberapa keunggulan agroforestri dibandingkan

sistem penggunaan lahan lainnya, yaitu dalam hal:

1. Produktivitas (Productivity)

Dari hasil penelitian dibuktikan bahwa produk total sistem campuran dalam

agroforestri jauh lebih tinggi dibandingkan pada monokultur (penanaman satu

jenis). Adanya tanaman campuran memberikan keuntungan, karena kegagalan
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satu komponen atau jenis tanaman akan dapat ditutup oleh keberhasilan

komponen atau jenis tanaman lainnya.

2. Diversitas (Diversity)

Adanya pengkombinasian dua komponen atau lebih dari sistem agroforestri

menghasilkan diversitas (keragaman) yang tinggi, baik menyangkut produk

maupun jasa. Dengan demikian dari segi ekonomi dapat mengurangi risiko

kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Sedangkan dari segi ekologi dapat

menghindarkan kegagalan fatal pemanen sebagaimana dapat terjadi pada

penanaman satu jenis (monokultur).

3. Kemandirian (Self-regulation)

Diversifikasi yang tinggi dalam agroforestri diharapkan mampu memenuhi

kebutuhan pokok masyarakat, dan petani kecil dan sekaligus melepaskannya dari

ketergantungan terhadap produk-produk luar. Kemandirian sistem untuk

berfungsi akan lebih baik dalam arti tidak memerlukan banyak input dari luar

(pupuk dan pestisida), dengan diversitas yang lebih tinggi dari pada sistem

monokultur.

4. Stabilitas (Stability)

Praktek agroforestri yang memiliki diversitas dan produktivitas yang optimal

mampu memberikan hasil yang seimbang sepanjang pengusahaan lahan, sehingga

dapat menjamin stabilitas dan kesinambungan pendapatan petani.

2.4 Hubungan Hutan Lindung dengan Agroforestri

Menurut Noordwijk, dkk (2004), Hutan lindung mempunyai fungsi perlindungan

aktif terhadap aliran air ke daerah hilir. Dalam istilah Belanda ‘hutan lindung’
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atau ‘schermbos’ berarti hutan yang berfungsi sebagai ‘payung’ atau ‘lindung’.

Fungsi ‘penyangga’ sebenarnya berkaitan langsung dengan fungsi ‘lindung’,

karena fungsi ini dapat mengurangi debit puncak pada kejadian hujan. Bila

vegetasi hutan alami secara bertahap digantikan oleh pohon yang bernilai

ekonomi tinggi atau mempunyai fungsi lainnya, maka fungsi ‘lindung’ masih

tetap ada.

Catatan sejarah yang ada menunjukkan bahwa prinsip sistem agroforestri adalah

menghindari semaksimal mungkin adanya penebangan hutan dalam skala luas.

Dalam konsep Indonesia, ‘hutan’ adalah lahan yang kepemilikan dan

pengelolaannya diawasi langsung oleh pemerintah atau negara. Lahan milik

petani yang menyerupai hutan atau agroforest, umumnya disebut kebun. Pada

sistem kebun, pengelolaannya lebih ditekankan pada dua fungsi yaitu fungsi

produksi dan fungsi lindung, seperti kebun kopi campuran, hutan karet, sistem

campuran pohon buah-buahan, pohon penghasil kayu dan rempah, dan sistem

repong dammar. Sistem tersebut merupakan sistem yang masih dapat memenuhi

berbagai fungsi lindung pada daerah perbukitan. Dengan demikian kebun tersebut

dinamakan sebagai kebun lindung karena dapat berfungsi ganda yaitu fungsi

produksi dan fungsi lindung.

2.5 Hubungan Hutan Kemasyarakatan dengan Agroforestri

Menurut Santosa (2011) dalam Mayrowani dan Ashari (2011), menjelaskan upaya

strategis yang berkaitan dengan hutan sebagai sumber pangan, energi dan air salah

satunya dengan pemberdayaan masyarakat melalui upaya pengembangan Hutan

Kemasyarakatan (HKm) yang merupakan kebijakan sektor kehutanan yang
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memberi kesempatan kepada masyarakat yang berada disekitar hutan dalam

memperoleh izin pemanfaatan hutan untuk meningkatkan kesejahtraannya dengan

peningkatan kegiatan kehutanan melalui kegiatan tumpang sari atau agroforestri.

Hingga saat ini telah diterbitkan penetapan areal kerja HKm seluas 172.000 ha

yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat.

Konsep dasar yang dikembangkan dalam HKm adalah partisipasi aktif masyarakat

di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan dengan tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraannya dan meningkatkan kelestarian fungsi hutan.

Pengembangan HKm menggunakan metode pemanfaatan ruang tumbuh atau

bagian-bagian tertentu dari tanaman hutan sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya hutan adapun komoditas yang

dapat dikembangkan adalah aneka usaha kehutanan ataupun jenis-jenis tanaman

multi guna (multi purpose tree spesies).

2.6 Konsep Nilai Tukar

Secara umum, terdapat 4 konsep nilai tukar yang dapat dijumpai pada beberapa

sumber BPS (2013), Diakosavas dan Scandizzo (1991), Simatupang (1992),

Rachmat (2013), dan Supriyati (2005) yaitu:

1. Konsep Barter/Pertukaran

Konsep barter (Nilai Tukar Barter) mengacu kepada harga nisbi suatu komoditas

pertanian tertentu terhadap barang/produk non pertanian. Nilai Tukar Barter

(NTB) didefinisikan sebagai rasio antara harga pertanian terhadap harga produk

non-pertanian. Secara matematik dirumuskan sebagai berikut:
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NTB =

dimana:
NTB =Nilai Tukar Barter Pertanian
Px =Harga komoditas pertanian
Py =Harga komoditas non pertanian

Konsep nilai tukar ini mampu mengidentifikasi perbandingan harga relatif dari

komoditas pertanian tertentu terhadap harga produk yang dipertukarkan.

Peningkatan NTB berarti semakin kuat daya tukar harga komoditas pertanian

terhadap barang yang dipertukarkan. Konsep NTB hanya berkaitan dengan

komoditas dan produk tertentu dan tidak mampu memberi penjelasan berkaitan

dengan perubahan produktivitas komoditas pertanian dan komoditas non-

pertanian tersebut.

2. Konsep Faktorial

Konsep faktorial merupakan perbaikan dari konsep barter, yaitu dengan

memasukkan pengaruh perubahan teknologi. Nilai Tukar Faktorial (NTF)

pertanian didefinisikan sebagai rasio antara harga pertanian terhadap harga non-

pertanian, dikalikan dengan produktivitas pertanian (Zx). Apabila hanya

memperhatikan produktivitas pertanian maka disebut Nilai Tukar Faktorial

Tunggal (NTFT). Apabila produktivitas non-pertanian (Zy) juga diperhitungkan,

maka disebut Nilai Tukar Faktorial Ganda (NTFG). NTFT dan NTFG dirumuskan

sebagai berikut:

NTFT =
∗

NTFT = NTB*ZX

NTFG =
∗∗

NTFG = NTB*Z
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dimana:
NTFT = Nilai Tukar Faktorial Tunggal
NTFG = Nilai Tukar Faktorial Ganda
Zx = Produktivitas komoditas pertanian
Zy = produk non pertanian
Z = Rasio produktivitas pertanian(x) terhadap non pertanian(y)

3. Konsep Penerimaan

Konsep penerimaan (Nilai Tukar Penerimaan) merupakan pengembangan dari

konsep nilai tukar faktorial. Nilai Tukar Penerimaan (NTR) merupakan daya tukar

dari penerimaan (nilai hasil) komoditas pertanian yang diproduksikan petani per

unit (hektar) terhadap nilai input produksi untuk memproduksi hasil tersebut.

Dengan demikian NTR menggambarkan tingkat profitabilitas dari usahatani

komoditas tertentu. Namun NTR hanya menggambarkan nilai tukar komoditas

tertentu, belum keseluruhan komponen penerimaan dan pengeluaran petani.

NTR =
∗∗

dimana:
NTR = Nilai Tukar Penerimaan
PX = Harga komoditas pertanian
Py = Harga input produksi
QX = Jumlah komoditas pertanianyang dihasilkan
Qy = Jumlah input produksi yang digunakan

4. Konsep Subsisten

Konsep nilai tukar subsisten (NTS) merupakan pengembangan lebih lanjut dari

NTR. Nilai Tukar Subsisten menggambarkan daya tukar dari penerimaan total

usahatani petani terhadap pengeluaran total petani untuk kebutuhan hidupnya

(Pramonosidhi, 1984). Penerimaan petani merupakan penjumlahan dari seluruh

nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan petani dan pengeluaran

nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pengeluaran

petani merupakan penjumlahan dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga
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dan pengeluaran untuk biaya produksi usahatani. NTS dirumuskan sebagai

berikut:

NTS =
∑ ( )

dimana:
NTS = Nilai Tukar Subsisten
Pxi = Harga komoditas pertanian ke i
Qxi = Produksi komoditas pertanian ke i
Pyj = Harga produk konsumsi
Pyj = Harga produk input produksi
Qyi = Jumlah produk konsumsi
Pyj = Jumlah input produksi

Dengan demikian, NTS menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli dari

pendapatan petani dari usahatani terhadap pengeluaran rumah tangga petani untuk

kebutuhan hidupnya yang mencakup pengeluaran konsumsi dan pengeluaran

untuk biaya produksi. Dalam operasionalnya konsep NTS ini hanya dapat

dilakukan pada tingkat mikro, yaitu unit analisa rumahtangga.

Berdasarkan penelitian Supriyati (2005), menyatakan bahwa secara agregat, daya

beli petani berdasarkan indikator NTS di Jawa Tengah relatif lebih tinggi

dibandingkan dengan petani di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Nilai tukar

subsisten di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur < 1, hal ini berarti pendapatan dari

usaha pertanian tidak dapat untuk membiayai total pengeluaran rumah tangga,

sementara di Jawa Tengah, nilai NTS > 1, artinya pendapatan usaha pertanian

dapat untuk membiayai total pengeluaran rumah tangga.

Selanjutnya Supriyati (2005), menyatakan bahwa konsep nilai tukar pendapatan

yang menggunakan konsep NTS sudah memasukkan usaha pertanian, namun

belum memasukkan kegiatan berburuh tani dan sektor non-pertanian. Oleh karena

itu, untuk melihat indikator tingkat kesejahteraan petani yang lebih mendekati
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fakta yang ada, maka digunakan konsep Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga

Petani (NTPRP). yang merupakan nisbah antara pendapatan total rumah tangga

dengan pengeluaran total rumah tangga petani. Dari hasil penelitian tersebut

secara agregat tingkat kesejahteraan petani di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan

Sulawesi selatan adalah baik, dimana pendapatan total rumah tangga lebih besar

dari pengeluaran total rumah tangga. Dengan tingkat pendapatan total rumah

tangga yang hampir sama di 3 provinsi contoh, NTPRP lebih dipengaruhi oleh

keragaman tingkat pengeluaran. Proporsi pengeluaran terbesar di Jawa Tengah

dan Jawa Timur adalah biaya produksi (usaha pertanian dan usaha non-pertanian),

sementara di Sulawesi Selatan faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan

rumah tangga petani adalah tingkat pendapatan yang beragam antar kelas dan

tingginya pengeluaran untuk konsumsi, khususnya konsumsi pangan.

Berdasarkan Sugiarto (2008) secara konsep Nilai Tukar Pendapatan Rumah

tangga Petani (NTPRP) adalah sebagai berikut:

NTPRP =

Y = Yp + Ynp
E = Ep + Enp

Keterangan :
NTPRP = Nilai tukar pendapatan rumah tangga tani
Y = Pendapatan rumah tangga tani (Rp)
E = Pengeluaran rumah tangga tani (Rp)
Yp = Total pendapatan dari usaha pertanian (Rp)
Ynp = Total pendapatan dari usaha non-pertanian (Rp)
Ep = Total pengeluaran untuk usaha pertanian (Rp)
Enp = Total pengeluaran untuk usaha non-pertanian (Rp)

Berdasarkan penelitian Sugiarto (2008) menyebutkan bahwa bila NTPRP yang

diperoleh dari nisbah pendapatan terhadap total pengeluaran lebih besar dari satu,

maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut masuk dalam kategori sejahtera, dan

sebaliknya bila NTPRP kurang dari satu, maka rumah tangga tersebut belum
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dikategorikan sejahtera. Besarnya NTPRP yang diperoleh dari masing-masing

kelompok penguasaan lahan terhadap total pengeluaran bervariasi. NTPRP pada

kelompok penguasaan lahan sempit dan sedang terhadap total pengeluaran kurang

dari satu (NTPRP= 0.6-0.7), sedangkan NTPRP terhadap total pengeluaran pada

kelompok luas lebih besar dari satu menandakan bahwa rumah tangga petani padi

pada total pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi dan biaya

produksi yang dikeluarkan rumah tangga lebih besar dari pendapatan. Berbeda

pada kelompok penguasaan lahan luas, besarnya pendapatan yang diperoleh masih

mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pengeluaran.


