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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan lahan harus dilakukan secara terencana, optimal dan

bertanggung jawab serta sesuai dengan kemampuan daya dukungnya.

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya akan

menyebabkan kerusakan lahan dan lingkungan, sebaliknya penggunaan

lahan yang tepat dapat meningkatkan produktifitas lahan.

Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan

untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

(Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Daya dukung lingkungan

merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan

berkelanjutan, termasuk dalam pemanfaatan lahan harus sesuai dengan

daya dukung lahan.

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan

akan mengakibatkan menurunnya kualitas lahan, penurunan kualitas lahan

yang berlangsung secara terus menerus menimbulkan permasalahan

lingkungan (Setiyawan, 2013). Peningkatan jumlah penduduk berkorelasi

kuat secara negative terhadap kualitas lingkungan, peningkatan jumlah

penduduk cenderung diikuti laju deforestasi dan penurunan produktifitas

lahan (Prasetia, 2007)

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 237.641.326

(Badan Pusat Statistik, 2012). Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah

pada tahun 2014 adalah 33.522.663, jumlah penduduk Kabupaten Pati

pada tahun 2014 adalah 1.225.594 (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah,

2017). Proyeksi penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2035 adalah

37.219.400 (Badan Pusat Statistik, 2014). Laju pertumbuhan penduduk per
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Tahun di Indonesia pada tahun 2010-2016 adalah 1,36 (Badan Pusat

Statistik, 2017). Laju pertumbuhan penduduk per Tahun di Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2014-2015 adalah 0,15, laju pertumbuhan penduduk

per Tahun di Kabupaten Pati 0,12 (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah,

2017). Dari data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah

sangat banyak dan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk

terutama kebutuhan pokok.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Km2 dengan

luas lahan sawah 991.524 Ha, dan luas lahan bukan sawah 2.262.888 Ha

(Buku Saku Set. Bakorluh Provinsi Jawa Tengah, 2015). Luas hutan di

Provinsi Jawa Tengah 1.291.415 ha, dengan komposisi luas hutan Negara

651.021 ha dan luas hutan rakyat 640.394 ha. Luas hutan di Kabupaten

Pati 57.308.72 dengan komposisi luas hutan negara 22.625.72, luas hutan

rakyat 34.683.00 (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2017). Dari data

tersebut terlihat bahwa Kabupaten Pati memiliki potensi kehutanan yang

cukup besar, salah satunya adalah Kecamatan Gembong.

Kecamatan Gembong masuk dalam wilayah Sub DAS Sani yang

merupakan kawasan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Juwana. Konversi

lahan dari hutan menjadi bukan hutan terjadi di hulu DAS Juwana, curah

hujan pada tahun 2004 sebanyak 899 mm, sehingga terjadi erosi dan

mengakibatkan lahan kritis. Desa di Kecamatan Gembong yang memiliki

sebaran erosi sangat berat diantaranya Desa Siti Luhur dan Klakah Kasian

yaitu dengan laju erosi >480 ton/ha/th (Wijayanti, 2011). Hutan

mempunyai peran sangat penting dalam menahan aliran permukaan untuk

mengurangi terjadinya banjir dan longsor (Atmojo, 2008)

Desa Siti Luhur dan Desa Klakah Kasian memiliki potensi hutan

yang cukup besar, baik hutan Negara maupun hutan rakyatnya. Komoditas

utama hutan rakyat yang di kelola masyarakat Desa Siti Luhur yang

tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Lestari dan
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masyarakat Desa Klakah kasian yang tergabung dalam KTH Sidomakmur

Mulia dan Harum Bangkit adalah sengon (Paraserianthes Falcataria).

Waktu panen tanaman kayu-kayuan seperti sengon kurang lebih 7

th. Hal ini membuat para petani ataupun masyarakat sekitar hutan

melakukan kegiatan penebangan pohon sengon sebelum waktunya (tebang

butuh) untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini berpengaruh terhadap

kelestarian hutan rakyat, sehingga perlu dicari solusinya.

Salah satu alternatifnya adalah pemanfaatan lahan yang optimal

dengan Agroforestry, dengan agroforestry selain tanaman hutan yang

berupa tanaman keras juga terdapat tanaman pertanian dibawahnya, dan

ini sudah diterapkan oleh masyarakat Desa Siti Luhur yang tergabung

dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Lestari dan masyarakat Desa

Klakah kasian yang tergabung dalam KTH Sidomakmur Mulia dan Harum

Bangkit. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian tentang pemanfaatan

lahan dengan agroforestry dalam menjaga kelestarian hutan rakyat di Desa

Siti Luhur (KTH Wana lestari) dan di Desa Klakah Kasian (KTH

Sidomakmur Mulia & KTH Harum Bangkit) di Kecamatan Gembong,

Kabupaten Pati. Lastiantoro (2015) mengatakan bahwa agroforestry

penting dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan petani

sehingga petani dapat memenuhi kebutuhannya.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam rangka menjaga kelestarian alam maka kelestarian hutan

rakyat perlu diwujudkan. Hal ini tentunya tidak akan pernah terwujud

apabila kebutuhan masyarakat khususnya para petani hutan tidak

terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan ekonomi petani merupakan hal paling

dasar yang menjadi salah satu sebab terjadinya penebangan pohon yang

belum pada umur tebang. Kondisi demikian pernah terjadi di Desa Siti

Luhur dan Desa Klakah Kaisan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati,

Selain itu masyarakat di Desa Klakah Kasian dan Siti Luhur dulu juga
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kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan

lahannya, lahan petani biasanya ditanami singkong, dan tanaman ini

merupakan tanaman yang kurang ramah terhadap lingkungan. Mustofa

(2011) pada tahun 1998 penjarahan hutan secara besar – besaran terjadi di

Provinsi Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Pati, sehingga hutan

menjadi gundul.

Petani dalam menjalankan usaha hutan rakyat dengan agroforestry

masih kurang memperdulikan aspek finansialnya, sehingga usaha ini

belum menjadi usaha agribisnis yang mampu memberikan keuntungan

yang layak secara ekonomi dan dapat menjadi bentuk investasi yang

handal. Disisi lain, keberadaan hutan rakyat juga mempunyai dampak dan

kontribusi terhadap perekonomian suatu daerah. Informasi ini sering tidak

tergali lebih lanjut karena pola pikir masyarakat yang menganggap usaha

hutan rakyat hanya merupakan usaha sampingan, sehingga kontribusi

pembangunan hutan rakyat ini belum teranalisis secara baik untuk bahan

masukan dalam perencanaan perekonomian suatu daerah (Diniyati, 2013).

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan hutan

rakyat di Desa Siti Luhur dan Desa Klakah Kasian, Kecamatan Gembong,

Kabupaten Pati :

1. Masyarakat secara umum di Desa Siti Luhur dan Klakah Kasian belum

melaksanakan pemanfaatan lahan dengan pola Agroforestry.

2. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan maka masyarakat melakukan

penebangan pohon yang belum waktunya untuk di tebang (tebang

butuh) sehingga hutan rakyat tidak lestari.

Dari uraian di atas dapat diambil pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pemanfaatan lahan dengan Agroforestry di Desa Siti

Luhur (KTH Wana Lestari) dan Klakah Kasian (KTH Sidomakmur

Mulia dan Harum Bangkit), Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.

2. Bagaimana Kelayakan Ekonomi dari pemanfaatan lahan dengan

Agroforestry di Desa Siti Luhur (KTH Wana Lestari) dan Klakah
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Kasian (KTH Sidomakmur Mulia dan Harum Bangkit), Kecamatan

Gembong, Kabupaten Pati.

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa pola pemanfaatan lahan dengan Agroforestry di Desa Siti

Luhur (KTH Wana Lestari) dan Klakah Kasian (KTH Sidomakmur

Mulia dan Harum Bangkit), Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.

Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.

2. Mengevaluasi Kelayakan Ekonomi dari pemanfaatan lahan dengan

Agroforestry di Desa Siti Luhur (KTH Wana Lestari) dan Klakah

Kasian (KTH Sidomakmur Mulia dan Harum Bangkit), Kecamatan

Gembong, Kabupaten Pati.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis :

a. Bagi pemerintah

Memberikan gambaran kepada pemerintah maupun instansi

terkait yang menangani kegiatan penyuluhan dalam mengelola

dan pemanfaatan lahan dengan Agroforestry.

b. Bagi masyarakat

Memberikan masukan tentang pentingnya pengelolaan hutan

dengan pola Agroforestry sehingga dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat.

2. Bagi akademik
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Memperluas pengetahuan tentang pemanfaatan lahan dengan pola

Agroforestry dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani hutan

rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian terdahulu pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa

agroforestry merupakan salah satu cara yang tepat dalam rangka

mendukung program pemenuhan kebutuhan pangan dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan menerapkan agroforestry

maka petani dapat memperoleh beberapa keuntungan antara lain petani

memperoleh pendapatan jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka

panjang. Pendapatan jangka pendek diperoleh dari menanam tanaman

pangan ataupun tanaman untuk ternak, pendapatan jangka menengah

diperoleh dari menanam tanaman yang dapat dipanen setiap tahun, dan

pendapatan jangka panjangnya diperoleh dari tanaman kayu keras.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

Nama Judul Hasil Saran

1.Rathna

Wijayanti

Studi

Identifikasi

Pengelolaan

Lahan Berdasar

Tingkat Bahaya

Erosi (Studi

Kasus Di Sub

DAS Sani, Das

Juwana, Jawa

Tengah

TBE di Sub Das Sani, DAS

Juwana yang memerlukan

tindakan konservasi

sebesar 4.425.92 ha, terdiri

dari TBE sangat berat,

berat, dan sedang.

Upaya pengelolaan lahan

dengan teknik konservasi

yang sesuai dapat

mengurangi laju erosi

Petani mengolah lahan

dengan memperhatikan

kaidah konservasi,

penyuluh meningkatkan

kegiatan penyuluhan agar

pengelolaan lahan lebih

optimal, Pemerintah

membuat demplot pola

tanam yang

menguntungkan bagi

masyarakat
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2.Caya,

Se., M.si.

2014

Optimalisasi

Penggunaan

Lahan Untuk

Agroforestri di

Daerah Aliran

Sungai Cimanuk

Provinsi Jawa

Barat

Beberapa tipe penggunaan

lahan dapat mempengaruhi

optimalisasi penggunaan

lahan di DAS Cimanuk

Provinsi  Jawa Barat untuk

pengembangan agroforestri

Perlu dilakukannya

penelitian yang lebih

mendetail dan mendalam

lagi tentang optimalisasi

penggunaan lahan agar

hasil secara ekonomi dan

jasa lingkungan dapat

tepat sasaran dan

berguna.

3.Rizmoon

Nurul

Zulkarnae

n , 2013

Variasi Tajuk

Dalam Sistem

Agroforestri

Berbasis Kopi

Sengon di Desa

Sambak,

Kajoran,

Kabupaten

Magelang

Produktivitas kopi pada

sistem agroforestri kopi-

sengon murni mampu

mencapai 1250,5 kg/ha,

sedangkan sistem

agroforestri kopi-sengon

campur rata-rata mencapai

547,74 kg/ha. Produktivitas

kopi tertinggi pada sistem

agroforestri berbasis kopi-

sengon campur yaitu

berbasis kopi-sengon

nangka mencapai 961,6

kg/ha.

Agroforestri berbasis

kopi-sengon akan

menghasilkan

Produktivitas kopi yang

optimal dengan cara

mengatur jarak antar

pohon sehingga intensitas

cahaya matahari menjadi

tinggi.

Perlu adanya

pemeliharaan yang

intensif terhadap lahan

agroforestri, sehingga

tidak ada persaingan

antara tumbuhan kopi

dengan tumbuhan bawah

lainnya.
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4.Dian

Diniyati,

2014

Analisis

Finansial

Agroforestry

Sengon di

Kabupaten

Ciamis (Studi

Kasus di Desa

Ciomas

Kecamatan

Panjalu)

Usaha hutan rakyat di Desa

Ciomas sangat didukung

oleh kondisi topografinya

sehingga merupakan usaha

dengan penggunaan lahan

paling luas dibandingkan

dengan usaha tani lainnya.

Hal tersebut juga di

dukung oleh kemauan

petani dalam

mengembangkan hutan

rakyat dengan cara

membeli lahan baru

(ekstensifikasi) dan

menerapkan pola tanam

agroforestry (intensifikasi)

Pengembangan hutan

rakyat saat ini sebaiknya

dengan pola

agroforestry, namun tetap

harus memperhatikan

pemilihan jenis tanaman

yang sesuai untuk di

tumpangsarikan karena

akan menentukan

kelayakan

usahanya.

5.Setiasih

Irawanti,

2012

Economic

Benefit and

Opportunity to

Develop

Community

forestry of

Albizia District

Sengon dibudidayakan

secara campuran dengan

tanaman lain dari pola ini

diperoleh hasil panen

secara bergilir dalam

jangka harian, mingguan,

bulanan, dan tahunan.

Sekitar 35% - 60% dari

luas lahan dikelola dengan

sistem campuran, dan ini

menjadi sumber mata

pencaharian bagi sekitar

70% penduduknya

Diperlukan pelatihan

pelatihan terkait dengan

budidaya tanaman hutan

rakyat kususnya budidaya

sengon, dan diperlukan

demplot hutan rakyat
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6.Aris

Sudomo,

2013

Karakteristik

Tanah Pada

Empat Jenis

Tegakan

Penyusun

Agroforestry

Berbasis

Kapaluga

Konservasi tanah secara

vegetatif dengan sistem

agroforestry, akan lebih

berpotensi bila dilakukan

dengan pemilihan jenis

tegakan yang memiliki

serasah banyak, cepat

terdekomposisi, jenis

legume, berakar dalam dan

toleran terhadap tanah

masam

Tegakan sengon dapat

dikembangkan menjadi

agroforestry berbasis

kapulaga di  tanah masam

sepanjang DAS untuk

manfaat ekonomi dan

lingkungan.

7.Aditya

Hani, 2014

Dinamika

Agroforestry

Tegalan di

Perbukitan

Menoreh, Kulon

Progo, Daerah

Istimewa

Yogyakarta

Pada agroforestry awal dan

menengah masyarakat

lebih mengarahkan

budidaya lahannya sebagai

penghasil kayu-kayuan.

Hal ini ditunjukkan dari

dominasi tanaman sengon

sebagai penyusun utama

lahan tegalan. Pada

agroforestry lanjut

masyarakat mengarahkan

budidaya lahan tegalan

sebagai penghasil hasil

hutan bukan kayu.

Peningkatan produktivitas

agroforestry tegalan

dilakukan dengan

pemilihan jenis tanaman

bawah yang tepat,

pengaturan ruang tumbuh

dan pemupukan yang

sesuai.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa beberapa penelitian terdahulu

yang dilakukan di Desa Siti Luhur (KTH Wana Lestari) dan Di Desa

Klakah Kasian (KTH Sidomakmur Mulia dan Harum Bangkit) yang secara
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khusus membahas kelayakan ekonomi dan juga rekomendasi terkait

dengan pola agroforestry belum pernah dilaksanakan. Penelitian yang

pernah di lakukan di Kecamatan Gembong adalah tentang identifikasi

pengelolaan lahan berdasar tingkat bahaya erosi.


