
 

 

 

 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Kecamatan Pesisir Tengah 

 

 

a.  Keadaan Umum Wilayah 

 

 

Kecamatan pesisir tengah dimekarkan pada kwartal 1 tahun 1949 berdasarkan 

ketetapan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Selatan, Palembang dengan ibukota 

Pasar Krui (sampai sekarang).  Secara geografis Kecamatan Pesisir Tengah 

terletak antara 103°-104° Bujur Timur dan 5°-6° Lintang Selatan.  Luas wilayah 

seluruhnya 110,01Km
2  

dengan tofografi 25% adalah daratan pantai Samudra 

Indonesia dan 75% adalah pegunungan pada daerah Bukit Barisan Selatan yang 

tersebar pada 19 pekon dan 1 kelurahan.  Pesisir Tengah krui mempunyai 

pembagian tanah yaitu terbagi atas tanah sawah seluas 1.472 ha, tanah kering 

seluas 15,613 ha, tanah basah/rawa seluas 105 ha, kawasan hutan seluas 9.814 ha, 

tanah perkebunan seluas 1.700ha, tanah fasilitas umum seluas 170 ha, tanah 

fasilitas sosial seluas 80 ha, dan tanah tandus/pasir seluas 11.096 ha. Kecamatan 

Pesisir Tengah berjarak 297 Km menuju ibukota propinsi, 34 Km dari pusat 

pemerintahan kabupaten, dan 11dari pekon atau kelurahan terjauh. 

Pesisir Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Selatan 
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3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera India 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit dan Batu Brak 

 

b. Keadaan Penduduk/Demografis 

 

 

Penduduk Kecamatan Pesisir Tengah terdiri dari penduduk asli (Lampung) dan 

penduduk pendatang dari luar daerah seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, 

Palembang, dan Bengkulu.  Jumlah kepala keluarga  di wilayah Kecamatan 

Pesisir Tengah berjumlah 6.386 kk dengan perincian 16291 orang laki-laki dan 

15542 orang perempuan. 

 

c. Sarana dan Prasarana 

 

 

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kecamatan pesisir Tengah terdiri dari 

sarana dan prasarana perhubungan, pemerintahan, pemasaran, dan social 

pendidikan.  Kecamatan Pesisir Tengah memiliki prasarana perhubungan berupa 

jalan aspal, jalan diperkeras dan jalan tanah yang semuanya dapat dilalui 

sepanjang tahun.  Sarana perhubungan  berupa alat transportasi yang terdiri dari 

bus, angkot, ojek, dan becak.  Prasarana pemerintah yang ada di kecamatan ini 

berupa balai pekon sebanyak 17 kantor, kantor kelurahan sebanyak 1 kantor, dan 

1 kantor kecamatan. Prasarana pemasaran dikecamatan ini berupa pasar yang 

terletak di pusat kecamatan.  Prasarana sosial kecamatan berupa 38 masjid, 27 

mushola, 1 kantor pos, 1 puskesmas, 2 rumah bersalin, 1 poliklinik/balai 

pengobatan, 1 kantor polisi, 1 kantor Telkom, 1 kantor PLN, 2 bank (bank BRI 

dan bank Lampung).  Sedangkan srana pendidikan yang dimiliki adalah 7 TK, 25 
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SDN, 4 Madrasah, 1 SD swasta, 3 SD swasta islam, 4SLTPN, 1 SLTP swasta 

umum, 5 SLTP swasta islam,1 SMUN, 1 MAN, 1 SMU swasta umum, 2 SMK 

dan 3 SMU swasta islam. 

 

B. Pekon Pahmungan 

 

 

a. Sejarah Pekon Pahmungan 

 

 

Pekon Pahmungan adalah tanah subur berbukit yang diapit oleh dua aliran sungai 

yaitu Way Ngison Balak dan Way Ngison Lunik dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Way Ngison Balak 

2. Sebelah Selatan berbatasan denganPekon Way Mahnai Lunik 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sukanegara dan Pekon Bumi Waras 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Kawasan dan Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan. 

 

Berdiri  lebih kurang 1800 Tahun yang lalu, berasal dari Liba Haji Sumbagsel,di 

kepalai oleh Ratu Agung Kemala Jagat dan anak tertuanya Raden Mangku dan 

cucu “Raden Bungkus”  yang mendapat sertifikat sebagai Saibatin dari Bengkalis 

karena kita masih masa Keresidenan Bengkalis dan berkembang sampai sekarang 

manjadi tiga saibatin yaitu: 

1. Dalom Zoni Ifto Galar Dalom Sangun Agung 

2. Dalom Darmas Saputra Gelar Dalom 

3. Dalom albadawi Gelar Dalom Simbangan 
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Pada tahun 1986 Raja Muda adalah Peratin pertama Pekon pahmungan berdiri 

setelah itu Raden Bungkus mendapat sertifikat Saibatin dari Bengkalis(1879). 

Daftar nama-nama peratin Pekon Pahmungan disajikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Daftar nama-nama Peratin Pekon Pahmungan. 

No Nama Tahun Keterangan 

1.  Raja Muda 

 

1968-1888 

 

- Krui masih keresidenan Bengkalis 

2. Isa  

 

1888-1896 

 

-  Krui masih keresidenan Bengkalis 

3. Jamaludin 1896-1900 

 

-  Krui masih keresidenan Bengkalis 

 

4. H.Zainul 

 

1896-1900 

 

-  Krui masih keresidenan Bengkalis 

 

5. Dahupi 

 

1910-1911 

 

-  Krui masih keresidenan Bengkalis 

 

6. Mat Rusdi 

 

1911-1918 

 

-  Krui masih keresidenan Bengkalis 

 

7. H. Muzanni 

 

 

1919-1948 

 

- Penyelesaian tapak batas bagian 

selatan dengan tenumbang saksi 

hidup sampai sekarang pertukaran 

marga kepada mentri/camat Khotua 

 

8. Bahsan 

 

1949-1958 

 

- Kepala negeri /camat khotua 

9. Belhi 

 

1959-3bl 

 

-  Mengundurkan diri dari pertanian 

10. Hi. Delmi.PJ 

 

1959-1960 

 

- Peratin menjadi kepala desa 

11. Hi.Burdadi ZA 

 

1960-1965 

 

-  Saksi hidup sampai sekarang 

 

12. Rosba Toha 

 

1996-1998 

 

-  Pahmung bagian barat pisah jadi 

pekon sukanegara dengan batas 

masjid sukanegara sekarang dan 

rawas diminta kp Jawa, sekarang 

menjadi pekon tawas Th 85 

sukanegara minta penambahan 

wilayah pada pahmungan dengan 

batas SD negeri pahmungan 

 

13. Hi.Delmi. PJ 

 

1999-2005 

 

- Kembali dari kades jadi peratin 

14. Fahmi Haziz 

 

1999-2005 

 

- Tapal batas Pahmungan-Sukanegara 

Pahmungan 
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Lanjutan Tabel 3. Daftar nama-nama Peratin Pekon Pahmungan. 

 

No Nama Tahun Keterangan 

15. Herna Sanan PJ 

 

2005-2008 - Tenumbang sampai sekarang 

belum ada kelanjutan dari pemda 

 

16. Andi Komara 2008- sekarang 

 

___________Sekarang________ 

Sumber: Profil Pekon Pahmungan, 2015. 

 

b. Keadaan Umum Wilayah 

 

 

Pekon atau desa pahmungan  merupakan salah satu Pekon di Kecamatan Pesisir 

Tengah, Kabupaten Lampung Barat yang memiliki luas 2.600ha.  Pekon 

Pahmungan terletak pada 5°LS dan 103°BT dan berjarak 4 Km dari pusat 

pemerintahan kecamatan, 32 Km dari ibukota kabupaten, dan 287 Km ke ibukota 

propinsi.  Jenis tanah di Pekon Pahmungan umumnya Podsolik Merah Kuning 

(PMK) dengan curah hujan berkisar 3000-3500 mm pertahun..Sebaran 

penggunaan lahan di Pekon Pahmungan dapat dilihat dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4. Sebaran penggunaan lahan masyarakat di Pekon Pahmungan. 

 

 

No Penggunaan  Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 

1. Permukiman Penduduk 25 0,96 

2. Hutan Lindung 500 19,23 

3. Perkebunan 900 34,62 

4. Sawah semi teknis 40 1,54 

5. Perbukitan /pegunungan 800 30,77 

6. Lain-lain 335 12,88 

 Jumlah 2600 100,00 

Sumber: Profil Pekon pahmungan, 2015. 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pnggunaan lahansebagian besar 

untuk pertanian khususnya perkebunan damar  (34,62 %), hutan lindung(19,23%), 
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lain-lain(12,88%), dan berupa pegunungan(30,77%), sedangkan sebagian kecil 

digunakan untuk sawah(1,54%) dan permukiman(0,96%). 

 

c. Keadaan penduduk 

 

Sebagian besar penduduk Pesisir Tengah, Lampung Barat beragama islam dengan 

jumlah 31.833 jiwa.  Pekon Pahmungan memiliki jumlah penduduk sampai 1.176 

jiwa, yang terdiri dari 558 orang laki-laki dan 618 orang perempuan dengan 281 

jumlah kepala keluarga.  Jumlah penduduk enurut golongan usia dapat dilihat 

pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Jumlah penduduk Pekon Pahmungan menurut golongan usia. 

 

Kelompok umur (tahun) Jumlah(orang) Persentase(%) 

0-14 329 27,98 

15-29 264 22,45 

30-44 301 25,6 

>45 282 23,98 

Total 1176 100 

Sumber: Profil Pekon Pahmungan, 2015. 

 

Penduduk Pekon Pahmungan mayoritas merupakan penduduk usia produktif 

(berumur 15-44 tahun), yaitu sebanyak 565 orang (48,11%), dan 329 

orang(27,98%)  merupakan penduduk dibawah umur. 

  

d. Sarana dan Prasarana 

 

 

Secara umum, sarana dan prasarana yang ada di Pekon Pahmungan terdiri dari 

sarana angkutan dan komunikasi, prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, 
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pendidikan dan agama, kemasyarakatan, kesehatan, dan olahraga.  Sarana dan 

prsarana yang ada di Pekon Pahmungan disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Sarana dan Prasarana di Pekon Pahmungan. 

 

No. Prasarana/Sarana Jenis Jumlah 

1. Perhubungan Jalan aspal 

Jalan tanah 

Jembatan 

2 Km 

1Km 

2 buah 

2. Pemasaran Kios /Warung 

Pasar pekon 

16 buah 

3 buah 

3. Sosial dan pendidikan Sekolah Dasar 1 buah 

4. Kemasyarakatan Masjid/musolla 

Balai Pekon 

3 buah 

1 buah 

5. Kesehatan dan olahraga Pos Kamling 

Posyandu 

MCK umum 

3 buah 

1 buah 

6 unit 

6. Sarana angkutan Angkutan pedesaan 

Sepeda motor 

Sepeda 

Becak 

Mobil pribadi 

3 buah 

23 buah 

20 buah 

3 buah 

3 buah 

7. Sarana Komunikasi Pesawat TV 

Pesawat Telepon 

Radio 

Antena parabola 

25 buah 

15 buah 

25 buah 

23 buah 

Sumber: Profil Pekon pahmungan, 2010. 

 

C. Repong Damar di Pekon Pahmungan 

 

 

a. Sejarah Repong Damar di Pekon Pahmungan 

 

Masyarakat Pekon Pahmungan adalah masyarakat pendatang yang berasal dari 

marga haji Muara Dua Sumatera Selatan.  Awal dilakukannya pengelolaan repong 

damar di Pekon Pahmungan pada tahun 1870.  Untuk menunjang hidupnya, 

masyarakat Pekon Pahmungan membuka lahan untuk berkebun lading dan 

menanam padi (sawah).  Sambil menunggu waktu panen padi, m asyarakat 
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menanam padi diselingi dengan tanaman damar dan buah-buahan seperti durian 

(Durio zibethinus), jengkol (Pithecelobium lobatum), duku (Lancium domestica), 

dan petai (Parkia speciosa).   

 

Pada tahun 1900, salah satu warga masyarakat ada yang menjadi pedagan besar 

yang menjual hasil bumi hingga ke Singapura.  Pedagang tersebut melihat bahwa 

getah damar yang selama ini ditanam dan dibudidayakan oleh masyarakat Pekon 

Pahmungan berharga dapat menghasilkan uang.  Sekembalinya ke Pekon 

pahmungan, pedagang tersebut memberitahukan kepada masyarakat bahwa getah 

damar ada harganya.  Atas informasi tersebut masyarakat  Pekon Pahmunga mulai 

tertarik dan membuka lahan lalu melakukan penyemaian bibit damar.  Hingga 

tahun 1930 banyak masyarakat yang menyemai bibit damar dan 

membudidayakannya.  Tahun 1950, masyarakat Pekon Pahmungan sudah dapat 

merasakan hasil dari penanaman damar dan buah-buahan.  Akan tetapi pada tahun 

1993-1997 pemerintah telah melakukan pemasangan patok Hutan Produksi 

Terbatas (HTP) dan hutan Lindung (HL) di kawasan repong damar milik rakyat.  

Adanya pemasangan patok HPT dan HL secara mendadak tanpa adanya asosiasi 

kepada masyarakat tersebut telah membuka masyarakat Pekon Pahmungan 

menjadi resah dan mempertanyakan maksud dari pemasangan patok tersebut.  

Hingga akhirnya pada tanggal 23 Januari 1998 Menteri Kehutanan RI menetapkan 

Surat Keputusan (SK) yang menunjuk sebagian wilayah Pesisir Krui yang 

merupakan repong damar dan diusahakan oleh masyarakat setempat ditetapkan 

sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI). 
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b. Proses Pembentukan Repong Damar 

 

 

Kebun damar sering disebut oleh masyarakat Lampung Krui dengan istilah 

Repong Damar yang adalah suatu system pengelolaan tanaman perkebunan yang 

ekosistemnya merupakan hamparan tanaman yang membentuk suatu hutan yang 

dibudidayakan dan dikelola oleh masyarakat.  Pada proses awal pembentukan 

repong damar, dimulai dengan pembentukan lahan yang dilakukan  masyarakat 

dengan membuka suatu areal lahan semak ataupun suatu hutan marga dengan 

menebangnya kemudian dibakar untuk membersihkan lahannya.  Proses 

selanjutnya setelah lahan ini siap untuk ditanami atau sudah bersih dari 

rerumputan atau semak-semak dan yang tinggal adalah pohon-pohon atau 

tanaman kayu-kayuan terutama dari jenis buah-buahan seperti durian, petai, duku 

atau aren lalu ditanami dengan jenis tanaman padi ladang untuk dipanen hasilnya 

setelah sekitar 6 bulan tau lebih.  Pada saat tanam padi ini biasanya repong juga 

ditanami oleh sayur-sayuran untuk dipanen hasilnya sebagai kebutuhan keluarga 

ataupun dijual.   

 

Pada saat tanaman kopi mulai panen, biasanya usaha tanaman padi ini dihentikan 

dan hanya menanam tanaman sayuran saja serta pada masa ini mulailah 

masyarakat menanam tanaman dari jenis damar (Shorea javanica) dan jenis 

tanaman lain seperti durian, duku, manggis, dan jenis tanaman tahunan yang lain 

seperti cengkeh dan sebagainya sesuai dengan keingginan dan jarak tanam kopi 

ataupun damar yang ada serta kemampuan dan ketersediaan bibit masing-masing 

petani.  Setelah 18-20 tahun berikutnya dimulai dari saat pertama penanaman 

damar, maka Damar Mata Kucing (Shorea javanica) telah dapat dipanen sehingga 
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biasanya keluarga petani akan menanam damar pertama kali tidak dapat 

menikmati hasil dari budidaya tanaman damar karena tanaman ini mempunyai  

jangka waktu mulai dari tanam sampai panen yang cukup lama .  Itulah sebabnya 

tanaman ini biasanya ditanam oleh masyarakat sebagai warisan kepada anak atau 

cucunya kelak dikemudian hari.  Dari proses terbentuknya repong inilah 

kemudian tercipta hutan buatan yang menyerupai hutan. 

 

c. Alur Penjualan Hasil Repong Damar 

 

 

Repong damar yang dimiliki oleh masyarakat desa Pahmungan tidak hanya 

ditanami oleh damar, tetapi juga ditanami dengan tanaman-tanaman lain seperti 

durian, duku, jengkol, petai, cempedak, cengkeh, dan sebagainya.  Hasil repong 

tersebut dijual ke pasar  atau padagang pengumpul atau dikomsumsi sendiri.  Alur 

penjualan hasil dari repong damar disajikan pada (Gambar 3). Alur penjualan 

pada gambar menunjukkan bahwa rumah tangga petani mempunyai tenaga kerja 

untuk mengelola dan menggarap repong damar dan sawah. 

 

Saat waktu panen tiba,repong damar menghasilkan getah damar, duku, durian, 

petai,jengkol, dan lain-laindan sawah menghasilkan beras.  Hasil panen dari 

repong dan sawah tersebut ada yang dijual oleh rumah tangga  petani kepasar atau 

ke penampung(pedagang pengumpul) bahkan adapula yang dikonsumsi sendiri. 

Penjualan panen dari repong damar dan sawah tersebut menghasilkan uang, yang 

kemudian oleh rumah tangga petani digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

sehari-hari dengan membelinya dari pasar. 
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Repong Damar 

 

 

 

 

Pasar        Penampungan 

             (Pedagang Pengumpul) 

Sawah       

 

 

 

 

Rumah Tangga Petani 

 

 

Gambar 3. Alur penjualan Hasil Repong Damar. 

 


