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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

 

 

A.   Keadaan Umum Kabupaten Pesawaran 

1.  Keadaan Geografis  

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2007 dan diresmikan pada tanggal 10 Agustus 

2007 dengan pusat pemerintahan di Gedong Tataan. Berdasarkan 

Pesawaran dalam Angka (2013), Kabupaten Pesawawan terletak pada 

posisi 5
0
10’-5

0
50’ Bujur Timur dan antara 105

0
-105

0
20’ Lintang Selatan.  

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 

km2 atau 117.377 hektar dengan Kecamatan Gedong Tataan sebagai salah 

satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran, dengan luas wilayah 

yaitu 30,78 hektar yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan memiliki 7 kecamatan dan 133 desa (BPS, 2013).  

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan 

Kota Bandar Lampung. 
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2.  Keadaan Topografi dan Iklim 

Menurut Pesawaran dalam Angka (2013), topografi wilayah Kabupaten 

Pesawaran bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang 

sebagian merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan ketinggian 

dari permukaan laut antara 19 sampai dengan 162 meter. 

Iklim di Kabupaten Pesawaran merupakan iklim tropis, dengan curah 

hujan per tahun berkisar antara 2.264 mm sampai dengan 2.868 mm dan 

jumlah hari hujan antara 90 sampai dengan 176 hari/tahun.  Rata-rata 

tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten Pesawaran adalah 

1.012,14 mb dan 1.015,88 mb (Pesawaran dalam Angka, 2013). 

Jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran tahun 2013 adalah 397.294 jiwa, 

yang terdiri atas 212.266 laki-laki dan 185.028 perempuan. Dari data 

tersebut, sebagian besar (7,161%) memeluk Agama Islam, Agama Hindu 

(0,100%), Agama Protestan (0,77%), Agama Katolik (0,71%), Agama 

Budha (0,46%), serta kepercayaan lainnya (0,79%) (Pesawaran dalam 

Angka, 2013).  Sebaran penduduk Kabupaten Pesawaran berdasarkan 

kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Sebaran penduduk Kabupaten Pesawaran berdasarkan kelompok     

umur tahun 2013 

 

Kelompok umur  Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

  0 – 14 112.466 28,30 

15 – 64 264.265 66,52 

65+   20.563   5,18 

Total  397.294 100 

 

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, Pesawaran dalam Angka 2013 
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Tabel 7 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pesawaran sebagian 

besar berada dalam kelompok usia produktif, yaitu berada pada kisaran 15-

64 tahun (66,52%) dari total jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran.  Hal 

ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran 

cukup tinggi dan berpotensi baik untuk terus membangun Kabupaten 

Pesawaran. 

 

 

3. Perkembangan Sektor Pertanian 

 

Sektor pertanian merupakan sektor utama penunjang perekonomian di 

Kabupaten Pesawaran. Tanaman pangan merupakan subsektor utama 

dalam sektor pertanian yang menunjang perekonomian di Kabupaten 

Pesawaran. Selain tanaman pangan, tanaman perkebunan juga merupakan 

penunjang perekonomian di Kabupaten Pesawaran. Kakao merupakan 

komoditas utama di Kabupaten Pesawaran, dengan Produksi dan luas areal 

tanaman perkebunan terbesar ada pada komoditas kakao yaitu 9.595 ton, 

dan 14.869 hektar. 

 

Gedong Tataan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Pesawaran yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian 

sebagai petani.  Keadaan tanah di Kecamatan Gedong Tataan sangat cocok 

untuk budidaya pertanian.  Jenis tanaman yang banyak diusahakan di 

Kecamatan ini yaitu kakao, pisang, kelapa, jagung dan duku. 
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B. Keadaan Umum Kecamatan Gedong Tataan 

Kecamatan Gedong Tataan memiliki luas wilayah 16.520 hektar, dengan 19 

pekon/desa didalamnya. Kecamatan Gedong Tataan memiliki batas wilayah 

administratif sebagai berikut: 

Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Gedong Tataan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten 

Pesawaran 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran 

dan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung 

 

Total luas wilayah Kecamatan Gedong Tataan sebesar 6.898 hektar digunakan 

menjadi perkebunan rakyat. Luas Lahan perkebunan rakyat tersebut didominasi 

oleh luas lahan kakao, dengan total luas lahan kakao sebesar 450 hektar. Sebagai 

daerah yang memiliki lahan kakao sebagai salah satu sumber pertanian untuk 

tetap bertahan hidup. Adapun petani yang tidak memiliki lahan untuk 

berusahatani kakao dengan menggunakan hutan milik negara untuk tetap 

berusahatani kakao. Salah satu desa yang menggunakan hutan milik negara untuk 

berusaha tani kakao yaitu Desa Sungai Langka. Sedangkan salah satu desa yang 

sumber mata pencarian nya dengan bertani kakao yaitu Desa Berenung. 
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Desa Sungai Langka merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran yang merupakan daerah dataran tinggi di kaki 

gunung Betung, dengan ketinggian 100 – 400 M dari atas permukaan laut dengan 

suhu udara 15
0 

- 30
0
 C dan memiliki 10 % sampai dengan 20 % kemiringan tanah 

dengan bentuk tanah pegunungan serta lereng-lereng. 

 

Batas-batas Desa Sungai Langka, yaitu: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Berenung dan Negeri Sakti 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kurungan Nyawa 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan milik negara/Gunung Betung 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wiyono dan PTPN VII Way Berulu 

 

Dekatnya letak permukiman warga dengan hutan milik negara tersebut 

memberikan keuntungan bagi warga agar dapat melakukan usahatani di hutan 

milik negara sebagai penunjang keberlangsungan hidup petani agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

 

C. Keadaan alam Agroforestri di Kecamatan Gedong Tataan 

Berkaitan dengan definisi Sistem agroforestri kompleks yang dikemukakan oleh 

De Foresta dan Michon (1997) yakni suatu sistem pertanian menetap yang 

melibatkan banyak jenis pepohonan (berbasis pohon) baik sengaja ditanam 

maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan dan dikelola petani 

mengikuti pola tanam dan ekosistem yang menyerupai hutan. Jenis tanaman yang 

banyak ditanam, yaitu: singkong, jagung, kacang tanah dan jenis kacang-kacangan 

lainnya. Jenis pohon yang banyak ditanam adalah buah-buahan. Petani 



71 

 

memanfaatkan ruang lahan yang mereka miliki seoptimal mungkin baik dengan 

jenis tanaman dengan daur tahunan maupun dengan jenis tanaman pertanian atau 

palawija dengan daur yang lebih pendek, sehingga sulit dijumpai area lahan yang 

masih kosong. 

 

Lahan agroforestri di Desa Sungai Langka pada umumnya didominasi dengan 

jenis tanaman buah, yaitu: Durian (Durio zibethinus), Petai (Parkia speciosa), 

Jengkol (Pithecellobium jiringa), Mangga (Mangifera indica), Rambutan 

(Nephelium lappaceum), Nangka (Artocarpus heterophyllus), Manggis (Garcinia 

mangostana), Kopi (Coffea arabica), Cengkih (Syzygium aromaticum), Kelapa 

(Cocos nucifera), dan Pisang (Musa acuminata) serta beberapa tanaman kayu 

lainnya. Beberapa jenis tanaman tersebut seperti: durian, petai, jengkol, kelapa 

dan pisang menjadi jenis tanaman buah andalan bagi petani.  

 

Secara umum petani yang ada di Desa Sungai Langka saat ini mendapatkan lahan 

hutan tersebut sebagai warisan, sehingga mayoritas tanaman buah yang ada di 

kawasan hutan sudah tumbuh dan berada dalam masa produktif. Hal tersebut juga 

menjelaskan pola tanam yang tidak sistematis seperti pengaturan jarak tanam, 

jenis tanaman, dan sebagainya 

Berdasarkan data tahun 2013, penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran secara 

garis besar dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan 

non budidaya.  Pertanian dalam arti luas sebagai sektor yang mendominasi 

struktur ekonomi Kabupaten Pesawaran. Dimana penggunaan sistem agroforestri 

manjadi salah satu pilihan agar petani yang di Kabupaten Pesawaran dalam 

keadaan yang sejahtera. 


