
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

De Foresta et al. (1997) mengelompokan agroforestri menjadi dua jenis yaitu: sistem 

agroforestri sederhana dan sistem agroforestri kompleks. Sistem agroforestri sederhana adalah 

suatu sistem pertanian dimana pepohonan ditanam secara tumpang-sari dengan satu atau lebih 

jenis tanaman semusim. Pepohonan bisa ditanam sebagai pagar mengelilingi petak lahan 

tanaman pangan, secara acak dalam petak lahan, atau dengan pola lain misalnya berbaris dalam 

larikan sehingga membentuk lorong/pagar. Agroforestri dapat diartikan juga sebagai suatu 

sistem pengelolaan lahan secara intensif dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan dan 

tanaman pertanian dengan maksud agar diperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan 

pengelolaan hutan tersebut dengan tidak mengesampingkan aspek konservasi lahan serta 

budidaya praktis masyarakat lokal (Anggraini dan Wibowo, 2007). 

Sistem pengelolaan agroforestri biasanya dibentuk pada lahan berbasis hutan yang 

kemudian digunakan untuk membudidayakan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. 

Menurut Pattinama (2014) pengembangan komoditas pertanian tidak dapat dipisahkan dari 

pengembangan peradaban manusia. Jika ini semua tercapai maka kita telah menciptakan 

program kecukupan pangan bagi masyarakat yang hidup disekeliling sumberdaya alam yang 

melimpah dimana selama ini belum dioptimalkan untuk diberdayakan. 

Vanili (Vanilla planifolia A.) merupakan salah satu komoditas ekspor rempah yang 

penting bagi peningkatan devisa negara. Vanili merupakan salah satu spesies dari famili 

Orchidaceae (Bhai dan Thomas, 2000) yang buahnya bernilai ekonomi tinggi dan dapat 

digunakan sebagai bahan campuran makanan dan minuman (Rosman et al., 1989). Luas areal 

tanaman vanili di Indonesia pada tahun 1983 hanya 3.786 hektar dengan produksi 617 ton, 

meningkat menjadi 31.887 hektar dengan produksi 3.182 ton pada tahun 2008 dan tahun 2013 

menurun menjadi 19.920 hektar dengan produksi 3.066 ton (Ditjenbun, 2013). Sebagian besar 

produksi vanili Indonesia ditujukan untuk kebutuhan ekspor. Ekspor vanili pada tahun 2012 

mencapai 278 ton dengan nilai lebih dari US $ 5367000 (Ditjenbun, 2009; Ditjenbun 2013). 

Saat ini, tanaman vanili tersebar di 25 propinsi di Indonesia dengan tingkat produktivitas 441 

kg/ha dan dikelola oleh 288.535 kepala keluarga petani. Luas areal dan produksi terbesar 

ditempati oleh Propinsi Aceh mencapai yaitu 38.094 hektar dengan produksi nya 12.117 ton 

(Ditjenbun, 2014). Potensi tanaman ini dalam sistem agroforestry cukup besar kontribusinya 

terhadap pendapatan masyarakat petani (Sirkuler budidaya vanili, 2018). 



PT. ABT mendapatkan Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem 

(IUPHHK-RE) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dalam Negeri 

Nomor: 7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 Tanggal 24 Juli 2015 pada kawasan Hutan Produksi 

seluas 38.665 Ha di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Areal konsesi PT. ABT seluas 38.665 Ha 

terdiri dari 2 blok, Blok I Suo Suo dan Blok II Pemayungan, merupakan penyangga (buffer 

zone) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang memiliki flora dan fauna kunci dengan 

keberadaan ekosistem khas yang harus dipertahankan. Habitat satwa-satwa kunci yang mulai 

rusak, mengalami deforestasi, terdegradasi mengakibatkan fauna yang ada terdesak dan 

terancam keberadaannya. Oleh karena itu diperlukan strategi pengelolaan melalui sistem yang 

tepat dengan skema restorasi ekosistem (RKT PT ABT, 2020). 

Dalam rangka penyelesaian konflik sosial, dilakukan terlebih dahulu pemetaan sesuai 

dengan Peraturan Dirjen PHPL No.05/PHPL/UHP/PHPL.1/2016 Tentang Pedoman Pemetaan 

Potensi Resolusi Konflik. Harapannya kedepan, permasalahan sosial sudah dapat diatasi dan 

masyarakat dapat dikondisikan dengan pola kelola sosial/kemitraan sudah dapat 

diimplementasikan. Jenis tanaman untuk kawasan yang telah diokupasi oleh masyarakat akan 

ditanami dengan metode Agroforestry yang mengkombinasikan tanaman hutan jenis asli 

setempat (endemik) dan tanaman masyarakat dalam sub zona kelola sosial dengan mekanisme 

kemitraan (pengelolaan bersama masyarakat). 

Agroforestri merupakan salah satu bentuk terpenting dari penerapan konsep perhutanan 

sosial. Nurrochmat (2005) mengatakan bahwa perhutanan sosial dapat dipahami sebagai ilmu 

dan seni menumbuhkan pepohonan dan tanaman lain di dalam dan di sekitar kawasan hutan 

dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk mencapai tujuan ganda meliputi 

pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agroforestry dalam 

penerapannya memiliki beragam karakteristik yang berbeda bila ditinjau dari segi fungsinya, 

terdapat fungsi yang berdasarkan aspek sosial-ekonomi, berdasarkan aspek sosial-budaya, serta 

berdasarkan aspek ekologi. Pada umumnya karakteristik yang tercermin dalam pengeloalaan 

lahan berbasis agroforestri oleh masyarakat lebih cenderung menunjukkan aspek pengelolaan 

yang menitikberatkan pada aspek sosial- ekonomi. Pengelolaan agroforestry yang didasarkan 

pada aspek peningkatan sosial-ekonomi semata, dapat terlihat dengan komposisi jenis pada 

setiap pola agroforestry yang diterapkan oleh masyarakat pada lahannya, pada umumnya 

komposisi jenis yang terdapat pada lahan masyarakat dipengaruhi langsung oleh luas 

kepemilikan lahan oleh masyarakat yang menggarap lahannya. 

Kombinasi campuran berbagai jenis tanaman pada pola tanam agroforestry yang saat ini 

dikembangkan masyarakat perlu dikaji strukturnya dan dievaluasi nilai ekonominya, agar 



tersedia informasi campuran berbagai jenis tanaman yang paling layak dikembangkan pada 

wilayah tersebut. Hal ini didukung hasil penelitian Widiarti dan Sukaesih (2008) yang 

menyatakan bahwa petani dalam memilih jenis tanaman yang diusahakan tidak melalui 

perencanaan yang matang, melainkan tergantung ketersediaan bibit di wilayahnya sehingga 

tidak mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


