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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Jenis pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia ada tiga jenis usaha yaitu : izin 

pengelolaan hutan alam (HPH), hutan tanaman industri (HTI), dan usaha restorasi 

ekosistem. Jika dua usaha pertama fokus pada mengeksploitasi kayu, usaha 

restorasi hanya boleh menebang setelah keseimbangan hayati hutannya pulih. 

Tujuan usaha restorasi sendiri adalah memulihkan hutan yang rusak. Setelah era 

HPH berakhir, Indonesia mewarisi 34 juta hektar hutan rusak (Forest Diggest, 

2021). Upaya memulihkannya adalah membuka izin usaha restorasi sesuai dengan 

PP No.6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Namun, dari 34 juta hektar hutan yang harus 

dipulihkan, baru 600.000 hektar yang mendapatkan izin usaha restorasi ekosistem 

dan saat ini dikelola oleh 16 perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT 

Alam Bukit Tigapuluh. 

PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) memiliki izin dari Keputusan Kepala Badan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (BPMDN) No. SK.7/1/IUPHHK-3 

HA/PMDN/2015 pada tanggal 24 Juli 2015 dengan luas ± 38.665 Ha yang terdiri 

dari 2 blok. Blok I (Timur) wilayah Desa Suo Suo seluas 22.095 Ha, dan Blok II (Barat) 

wilayah Desa Pemayongan seluas 16.570 Ha. 

PT ABT berperan sebagai kawasan penyangga dari Taman Nasional Bukit 

Tigapuluh, kawasan penyangga adalah suatu wilayah yang berada di antara 

kawasan konservasi dengan wilayah budidaya atau wilayah pemukiman, yang 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu melindungi kawasan konservasi 

dan sumberdaya yang ada di dalamnya terhadap gangguan dari kawasan di luarnya, 

serta untuk melindungi kawasan budidaya atau pemukiman terhadap gangguan 

yang mungkin terjadi dari kawasan konservasi. Namun, pelestarian kerapkali 

dianggap sebagai suatu perlindungan yang menutup kemungkinan pemanfaatan 

sumberdaya. Padahal apabila kawasan yang dilindungi dirancang dan dikelola 

secara tepat, diakui dapat memberi keuntungan yang lestari bagi masyarakat. 

Pelestarian memegang peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di 
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lingkungan pedesaan, yang juga turut menyumbangkan peningkatan kualitas hidup 

penghuninya (Mackinnon, dkk., 1990).  

Untuk mengintegrasikan kelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan 

masyarakat dikembangkanlah konsep hutan kemasyarakatan (HKm) atau disebut 

juga perhutanan sosial. Menurut PERMEN 09 Tahun 2021 mengenai pengelolaan 

perhutanan social, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang 

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang 

dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai 

pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan 

dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, 

Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Persetujuan 

pengelolaan kemitraan kehutanan dapat diberikan kepada salah satunya adalah 

kelompok tani hutan. Oleh karena itu munculah program kemitraan konservasi 

melalui kelompok tani hutan yang ada di PT Alam Bukit Tigapuluh. Salah satu 

kelompok tani tersebut adalah kelompok tani hutan Alam Bukit Sejahtera, yang 

telah dibentuk sejak Februari 2021 lalu. Kelompok tani hutan Alam Bukit Sejahtera 

bergerak di agroforestry dengan komoditas kemitraan berupa tanaman vanili. 

Agroforestry dianggap solusi terbaik saat ini. Sistem pengelolaan 

agroforestry biasanya dibentuk pada lahan berbasis hutan yang kemudian 

digunakan untuk membudidayakan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan.  

1.2 Perumusan Masalah 

Salah satu tanaman pertanian yang dibudidayakan dan dikembangkan oleh 

PT Alam Bukit Tigapuluh adalah vanili. Untuk pengembangan suatu komoditas 

pertanian, pada umumnya ditentukan oleh kecocokan antara sifat fisik lingkungan 

(iklim, tanah, topografi) dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dapat 

memberikan informasi bahwa komoditas tersebut potensial dikembangkan di 

daerah bersangkutan. Tanaman vanili dapat dikombinasikan dengan jenis tanaman 

tahunan maupun kehutanan seperti durian, duku, meranti, gaharu pada satu bidang 

lahan secara bersamaan sehingga membentuk suatu sistem agroforestry. Namun, 

vanili sendiri merupakan komoditas yang masih awam dibudidayakan di Provinsi 

Jambi. Kurang populernya komoditas ini menyebabkan kurangnya minat petani 

untuk membudidayakan tanaman yang cukup banyak menyumbang devisa negara 
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ini. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi 

bahan studi kasus ini, yaitu : 

a. Apakah komoditas vanili memiliki kesesuaian lahan yang cocok di kawasan 

PT Alam Bukit Tigapuluh? 

b. Bagaimana dampak dari penerapan program agroforestry komoditas vanili di 

PT Alam Bukit Tigapuluh? 

c. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar masyarakat dapat mendukung 

kegiatan ini? 

1.3 Batasan Masalah 

Kajian ini berdasarkan rencana agroforestry yang akan dilaksanakan di KTH 

Alam Bukit Sejahtera, Jalur Kenari, Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Blok II 

Konsesi PT Alam Bukit Tigapuluh. 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kesesuaian lahan tanaman vanili di wilayah konsesi blok II PT 

ABT. 

b. Menganalisis dampak ekonomi, sosial dan ekologi dari sistem pengelolaan 

agroforestry di PT Alam Bukit Tigapuluh. 

c. Menemukan kiat-kiat yang perlu dilakukan agar kegiatan ini dapat berjalan 

lancar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Mengetahui tingkat kesesuaian lahan tanaman vanili di kawasan blok II PT 

ABT. 

b. Mengetahui dampak sosial, ekonomi dan ekologi dari sistem agroforestry yang 

diterapkan 

c. Menjadi bahan rekomendasi bagi maupun pengetahuan bagi pengelola konsesi, 

masyarakat kawasan maupun sekitar kawasan PT. Alam Bukit Tigapuluh 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Permasalahan

Bagaimana meningkatan 
ekonomi masyarakat kawasan 
PT ABT dengan tetap menjaga 

wilayah konsesi?

1. Apakah tanaman vanili 
memiliki kesesuaian lahan di 

kawasan blok II PT ABT?

2. Apa dampak program 
agroforestry ( ekonomi, sosial, 
ekologi) di kawasan blok II PT 

ABT?

Kiat-kiat yang dilakukan agar 
kegiatan agroforestry dapat 

diterima di masyarakat


