
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Agroforestri merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan secara multitajuk yang 

terdiri dari campuran pepohonan, semak dengan atau tanaman semusim yang sering 

disertai dengan ternak dalam satu bidang lahan.  Komposisi yang beragam tersebut 

menjadikan agroforestri memiliki fungsi dan peran yang lebih dekat dengan hutan 

dibandingkan dengan pertanian, perkebunan, lahan kosong atau lahan terlantar 

(Widianto dkk, 2003).  Pola agroforestri ini di Provinsi Lampung banyak diterapkan 

di hutan rakyat.  Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu hutan 

konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi (Undang-undang no 41 Tahun 1999).  

Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh 

kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi 

dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya 

hutan (Permenhut, 2007).  Hutan rakyat mempunyai potensi besar yang mampu 

menyediakan bahan baku industri kehutanan.  Potensi hutan rakyat tersebut 

mencakup populasi jumlah pohon dan banyaknya rumah tangga yang mengusahakan 

tanaman kehutanan. Luas hutan rakyat di Indonesia kurang lebih mencapai   

1.560.229 ha atau 1,13% dari total kawasan hutan di Indonesia (Departemen 
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Kehutanan, 2011).  Potensi luas hutan rakyat di Provinsi Lampung mencapai 

53.687,5 ha.  Luas potensi hutan rakyat tersebut 8,30% berada di Kabupaten 

Pringsewu yaitu mencapai 4.437,5 ha (Dinas Kehutanan, 2013).   

 

Masyarakat Desa Sukoharjo 1 mayoritas bermatapencaharian sebagai petani 

agroforestri.  Perkiraan luas lahan agroforestri yang dimiliki petani di Desa Sukoharjo 

1 mencapai 200 ha namun banyak lahan hutan tersebut telah dialihfungsikan oleh 

petani untuk membangun rumah permanen maupun semi permanen. Lahan 

agroforestri yang diusahakan oleh petani merupakan lahan milik sendiri.  Berdasarkan 

data potensi sumberdaya alam Desa Sukoharjo 1,  rumah tangga petani agroforestri 

mencapai 39% atau sebanyak 446 rumah tangga petani dan rumah tangga petani non-

agroforestri sebesar 61% atau sebanyak 691 rumah tangga (Potensi Sumber Daya 

Alam, 2012). 

 

Desa Sukoharjo 1 sejak tahun 2012 dicanangkan menjadi lokasi pengembangan 

wisata agroforestri.  Kegiatan tersebut mengkombinasikan antara tanaman kehutanan 

dengan pertanian, peternakan dan perikanan dalan satu bidang lahan.  Tata letak 

hutan rakyat, perikanan, peternakan, pertanian dirancang oleh Badan Penyuluhan Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDMK) sehingga membentuk suatu 

agroforestri yang kompleks.  Pengelolaan wisata agroforestri tersebut dilakukan 

dengan memberdayakan petani khususnya petani yang tergabung dalam gabungan 

kelompok tani yaitu kelopok Ngudirukun.  Kegiatan pengelolaan agroforestri wisata 

tersebut telah berjalan tahun kedua di tahun 2014.  
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Petani agroforestri di Desa Sukoharjo 1 menanami lahan agroforestri dengan tanaman 

kehutanan seperti mahoni (Swietenia mahagoni), cempaka (Michelia champaca), 

akasia (Acacia auriculiformis), waru (Hibiscus tiliaceus), petai (Parkia speciosa), 

karet (Hevea brasiliensis) dan tanaman kehutanan lainnya yang dikombinasikan 

dengan tanaman kakao (Theobroma cacao), pisang (Musa Sp), kopi (Coffea arabica), 

dan lain-lain.  Petani memilih jenis tanaman yang minimal mampu memenuhi 

kebutuhan pangan sehari-harinya.  Tanaman tersebut merupakan budaya dari 

masyarakat setempat karena petani sejak dahulu telah mengkombinasikan tanaman 

kehutanan dengan tanaman kakao (Theobroma cacao) dan pisang (Musa Sp) dengan 

demikian secara tidak langsung masyarakat tersebut telah menerapkan sistem 

agroforestri sejak lama.  

 

Desa Sukoharjo 1 petani agroforestri memiliki lahan yang dikelola dengan sistem 

agroforestri dengan luas lahan rata-rata kurang dari ½ ha (potensi sumberdaya alam, 

2012).  Luasan ini dipandang terlalu sempit untuk menopang kehidupan petani.  

Keadaan ini menjadi masalah bagi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk 

tujuan wisata agroforestri.  Sehubungan dengan itu masalah yang mendesak untuk 

dipecahkan melalui penelitian ini adalah bagaimana petani menerapkan sistem 

agroforestri agar menghasilkan produktivitas yang tinggi yang dapat memberikan 

kontribusi yang tinggi bagi pendapatan petani, untuk itu pula perlu diungkap faktor-

faktor  yang mempengaruhi pendapatan petani agroforestri di  Desa Sukoharjo 1. 
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B. Perumusan masalah 

 

1. Berapa besar kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani agroforetry di 

Desa Sukoharjo 1 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan petani agrororestry di 

Desa Sukoharjo 1. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Menghitung berapa besar kontribusi agroforestri terhadap pendapatan  petani di 

Desa Sukoharjo 1. 

2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan petani di 

Desa Sukoharjo 1. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Memberikan informasi kontribusi agroforestri kepada petani  di Desa Sukoharjo 

1 untuk menambah pengetahuan petani dalam pengelolaan agroforestri yang 

baik. 

2. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan 

agroforestri di Desa Sukoharjo 1. 

 

E.  Kerangka Pemikiran 

 

Agroforestri merupakan suatu sistem pengelolaan lahan yang merupakan kombinasi 

antara produksi pertanian, termasuk pohon buah-buahan dan atau peternakan dengan 
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tanaman kehutanan.  Banyak penelitian dan kajian yang dilakukan mengenai pola 

agroforestri di setiap daerah yang dikonversi menjadi sebuah kebijakan untuk 

memanfaatkan ketersediaan lahan yang semakin harinya semakin sempit.  

 

Petani di Desa Sukoharjo 1 merupakan salah satu petani yang melakukan pengelolaan 

hutan rakyat dengan sistem agroforestri.  Secara khusus daerah ini memiliki keunikan 

yang menarik untuk lebih didalami.  Petani mengkombinasikan tanaman kehutanan 

seperti mahoni, cempaka, akasia, waru, karet dengan tanaman kakao, pisang, kopi, 

dan lain-lain di lahan yang dimiliki.  Petani di Desa Sukoharjo 1 sebagian besar 

memiliki lahan rata-rata kurang dari ½ ha.  Studi mengenai kontribusi agrofrestri 

perlu dilakukan guna untuk mengetahui kontribusinya terhadap pendapatan petani 

total rumah tangga petani di  Desa Sukoharjo 1, selain itu menjadi penting untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani.  Penelitian ini 

dilakukan untuk  menghitung pendapatan petani yang didapat dari selisih total 

penerimaan petani (TR) dengan total biaya (TC).  Kontribusi agroforestri dinyatakan 

dalam persentase pendapatan petani dari agroforestri terhadap total pendapatan 

petani.  Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pendapatan petani dianalisis dengan regresi linier berganda kemudian dianalisis 

secara deskriptif.  Hal ini bermanfaat untuk memberikan informasi terhadap petani 

agroforestri khususnya petani di Desa  Sukoharjo 1 serta kepada pihak yang 

memberikan kebijakan dalam pembangunan dan pengembanganan agroforestri 

mengenai kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani rumah tangga petani. 

Kerangka pemikiran ini disajikan dalam diagram alir pada Gambar 1 sebagai berikut. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran kontribusi agroforestri terhadap 

pendapatan petani di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu. 
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