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IV.  GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

A.  Sejarah Desa Pahawang 

 

Sejarah Pulau Pahawang berawal dari datangnya Ki Nokoda tahun 1.700-an yang 

diikuti pula oleh datangnya Hawang yang merupakan keturunan Cina.  Hawang 

menetap di sebuah pulau sampai memiliki seorang anak perempuan yang kerap 

kali dipanggil Pok Hawang.  Kelaziman memanggil Pok Hawang akhirnya 

menjadi nama pulau dimana Hawang menetap dengan sebutan Pahawang pada 

tahun 1850-an.  Perkembangan Desa Pahawang diawali dengan datang dan 

berdiamnya H.  Muhammad bin H.  Ibrahim Hulubalang dari Kalianda yang 

tinggal di Kalangan, sedangkan di Pulau Pahawang sejak kedatangan Ki Mandara 

dari Sulawesi Selatan tahun 1920-an 

 

Pahawang semakin berkembang dengan masuknya masyarakat keturunan 

Lampung dari Putih Doh (saat ini masuk dalam Kabupaten Tanggamus) dan 

diikuti pula oleh pendatang dari Bugis untuk menetap sebagai nelayan yang pada 

akhirnya terjadi asimilasi antara kedua keturunan ini.  Perkembangan Desa 

Pahawang memiliki Dusun Pahawang, Kalangan, Suak Buah, Penggetahan, 

Cukuh Nyai serta Jeralangan dan berkembang dengan hadirnya pedukuhan-

pedukuhan Suak Gebang, Suak Latak, Cukuh Kunda, Cukuh Bedil dan Suak 

Panjang.  Dusun Kalangan adalah dusun yang terletak di daratan Pulau Sumatera 
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yang dipisahkan oleh laut dengan jarak tempuh antara keduanya 15 menit dengan 

perahu ketinting ( Dian, 2009). 

 

B.  Kondisi Geografis 

 

Secara administratif Desa Pulau Pahawang memiliki batas-batas wilayah yaitu 

sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung sedangkan 

sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bebangak.  Pahawang merupakan 

pulau yang terletak di kawasan Teluk Lampung yang berada di Kecamatan 

Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.  Berdasarkan data statistik 2012 luas Pulau 

Pahawang adalah sebesar 10,20 km
2
 atau 1020 ha. Secara geografis berada pada 

5
o
40,2’-

 
5

o
43,2’LS dan 105

o
12,2’- 105o15,2BT’.  Pulau Pahawang merupakan 

kawasan pesisir, terdiri dari laut, pantai, rawa, daratan dan daerah perbukitan, 

serta termasuk bagian pulau-pulau kecil yang ada di kawasan Teluk Lampung.  

Desa ini terbagi menjadi 6 dusun yaitu, Suak Buah, Penggetahan, Jaralangan, 

Kalangan, Cukuhnyai dan Dusun Pahawang.   

 

Desa Pulau Pahawang terletak pada ketinggian 10 m dari permukaan laut.  

Topografi daerahnya adalah landai dan berbukit, dengan suhu udara rata-rata 28,5 

– 32,0 
0
C.  Pulau Pahawang memiliki potensi geografis yang terdapat di wilayah 

darat maupun lautnya.  Sebagian besar ekosistem daratan merupakan hutan, di 

daerah pantai terdapat hutan mangrove yang relatif masih baik.  Di beberapa 

kawasan terdapat pantai landai, berpasir ataupun berlumpur.  Perbedaan 

ketinggian permukaan air saat pasang dan surut relatif rendah. 
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C.  Keadaan Demografi 

 

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Desa Pulau Pahawang adalah 

masyarakat yang berasal dari suku Sunda dan sebagian kecil lainnya berasal dari 

Lampung Pesisir, Bugis, Padang dan Jawa.  Jumlah masyarakat yang tinggal di 

Desa Pahawang dapat dilihat pada Tabel . 

 

Tabel 9.  Jumlah penduduk Desa Pahawang berdasarkan jenis kelamin 

Dusun KK Laki-Laki Perempuan Total 

Suak Buah 75 155 133 288 

Penggetahan 71 138 150 288 

Jaralangan 75 132 135 267 

Kalangan 58 104 115 219 

Desa Pahawang 97 155 178 333 

Suka Maju 76 143 138 281 

Jumlah 452 827 849  1676 

Sumber:  Data Statistik 2012 Desa Pahawang (tidak dipublikasikan) 

 

 

D.  Sumber Daya Desa Pahawang 

 

1.  Sumber Daya Alam 

 

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Pahawang kaya akan keragaman flora 

dan fauna baik yang terdapat di daratan pulau dan perairan di sekitar pulau yang 

menjadi sumber penghasilan dan lahan usaha.  Sumberdaya alam yang dimiliki 

oleh Desa Pahawang sebagian besar merupakan lahan perkebunan kelapa dan 

kakao.  Kawasan Pulau Pahawang terdiri dari kawasan bukit, kawasan perkebunan 

dan kawasan pantai berupa hutan mangrove yang memiliki fungsi ekologis bagi 

keutuhan Pulau Pahawang, begitu juga dengan Dusun Kalangan yang merupakan 

bagian dari Desa Pahawang.  Keindahan Pulau Pahawang yang dapat dinikmati 
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dari kejauhan merupakan satu komposisi ekologis yang memiliki intrinsik yang 

utuh. 

 

Keragaman sumberdaya alam yang terdapat di Desa Pahawang terbilang masih 

cukup baik dengan beragamnya tumbuhan hutan baik di dataran tinggi maupun 

dataran rendahnya sampai ke pantai.  Suara monyet yang bersautan, kicauan 

burung-burung yang beragam membuktikan bahwa desa ini merupakan desa yang 

masih memiliki kondisi alam yang seimbang dan alami. 

 

2.  Sumber Daya Manusia 

 

Pahawang memiliki masyarakat dengan dinamika kehidupan yang beragam dan 

sangat dipengaruhi oleh kondisi aktifitas masyarakatnya.  Sumberdaya manusia 

yang dimiliki tersebar di beberapa dusun yang terdapat di Desa Pahawang.  

Kehidupan dan akivitas masyarakat yang tinggal di Desa Pahawang merupakan 

satu kekuatan dalam bentuk potensi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Desa 

Pahawang.  Tingkat pendidikan masyarakat hingga saat ini menjadi perhatian 

mengingat sebagian besar masyarakat tergolong berpendidikan tingkat rendah. 

 

Desa Pahawang saat ini banyak dihuni oleh masyarakat keturunan suku Sunda, 

Lampung, Jawa Serang, Bugis dan Padang.  Kehidupan masyarakatnya sebagian 

besar berusaha sebagai petani, buruh dan nelayan.  Mata pencaharian ini kerapkali 

dilakukan oleh masyarakat secara bergantian melihat kondisi usaha yang 

dilakukan.  Beragamnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat Pahawang 

merupakan cerminan sudah mulai berkembangnya kesadaran masyarakat untuk 

memanfaatkan sumberdaya alamnya secara berkelanjutan guna menjamin 
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ketersediaan potensi sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya bagi 

kepentingan dan kesejahteraan di tingkat masyarakat Desa Pahawang.   

 

3.  Sumber Daya Sosial 

 

Pembangunan di sebuah desa baik fisik maupun nonfisik terkadang meninggalkan 

pertimbangan sosial masyarakatnya.  Kekuatan sosial masyarakat yang 

diwujudkan dalam aktivitas dan kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat 

merupakan satu kekuatan yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara 

berkesinambungan. 

 

Desa Pahawang memiliki kehidupan sosial yang tertuang dalam kelompok-

kelompok masyarakat yang menggabungkan dirinya sebagai upaya 

memperjuangkan kepentingan bersama.  Paling sedikit di Desa Pahawang terdapat 

8 kelompok nonformal yang terdiri dari kelompok PKK, kelompok tani, 

kelompok nelayan. Karang taruna, risma dan rukun kematian.  Kegiatan 

kelompok yang ada ini satu sama lainnya memiliki interaksi sosial yang terbangun 

baru proses komunikas baik di tingkat rukun tetangga,dusun sampai ke desa.  

Gambaran umum sumber daya sosial Pahawang dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10.  Gambaran umum sumber daya sosial desa Pahawang 

 

No Kegiatan Jumlah 

1 PKK: 
 

a. Jimpitan 4 

b. Arisan 4 

c. Jumat bersih 4 

d. Tanaman Keluarga 4 

2 Kelompok Tani 4 

3 Kelompok Nelayan 23 

4 Karang Taruna 4 

Total 
 

47 

Sumber:  Data Statistik Desa Pahawang, 2012 (tidak dipublikasikan) 

 

 

4.  Sumber Daya Buatan 

 

Potensi sumberdaya buatan yang ada di Pulau Pahawang, penggarangan kelapa 

banyak tersebar di seluruh dusun, hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman 

kelapa banyak dibudidayakan oleh masyarakat.  Dari potensi sumberdaya buatan 

menunjukkan bahwa masyarkat kurang memanfaatkan sumberdaya alam pesisir 

laut di pulau, keberadaan keramba sebagai sebuah potensi dimiliki atau dikuasai 

oleh pengusaha atau pemodal dari luar.  Sebaran potensi sumberdaya buatan 

seperti jembatan, kuburan, pos rinfa, MCK, gorong-gorong, bervariasi di setiap 

dusun.  Banyaknya potensi sumberdaya buatan di desa tersebut menunjukkan 

tuntutan kebutuhan berupa fasilitas umum menjadi kebutuhan yang harus dimiliki 

oleh desa dengan prioritas yang tepat. 


