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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Kabupaten Lampung Barat 

 

Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa merupakan hasil pemekaran 

wilayah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 

1991.  Kabupaten Lampung Barat secara administratif meliputi 14 kecamatan 

dan 171 desa, dengan luas wilayah kurang lebih 4.950,40 (13,99 % dari luas 

wilayah Provinsi Lampung).  Dari luas wilayah tersebut, 57 % di antaranya 

berupa hutan kawasan dan hutan lindung.  Sementara itu, 43 % sisanya 

merupakan lahan yang dapat dibudidayakan antara lain untuk permukiman, 

pertanian, dan lain-lain. 

 

Secara geografis, Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat 4°47'16"– 

5°56'42" LS dan 103°35'08"– 104°33'51" BT, dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

- Sebelah Utara  :  Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan. 

- Sebelah Selatan :  Samudera Hindia dan Selat Sunda. 

- Sebelah Barat  :  Samudera Hindia 

- Sebelah Timur            :  Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Tengah, dan 

Kab. Tanggamus. 
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1. Kondisi Geografis 

Bentuk wilayah Kabupaten Lampung Barat bervariasi, mulai dari daerah 

datar di sebelah barat hingga daerah pegunungan di sebelah Timur.  Secara 

fisiografis daerah ini dapat dibedakan atas tiga bagian, yakni daerah pesisir di 

bagian barat dengan kemiringan 0–15%, daerah pegunungan yang merupakan 

daerah terbesar di bagian tengah dengan kemiringan 15% kurang lebih dari 

40%, daerah bergelombang di bagian timur dengan kemiringan lahan             

2–40%. 

 

Berdasarkan ketinggian tempat Kecamatan Balik Bukit, Belalau dan 

Sumberjaya sebagian besar wilayahnya mempunyai ketinggian berkisar 

antara 500–1000 mdpl.  Sedangkan Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah, 

dan Pesisir Selatan umumnya mempunyai ketinggian berkisar antara 0–500 

mdpl.  Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar 

sampai berombak dengan kemiringan berkisar antara 3% sampai dengan 5%.  

Secara Topografi Kabupaten Lampung Barat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis 

topografi, yaitu: 

- Daerah dataran rendah yaitu daerah yang mempunyai ketinggian antara   

0–600 mdpl. 

- Daerah berbukit, yaitu daerah dengan ketinggian 600–1.000 mdpl. 

- Daerah pegunungan, yaitu daerah dengan ketinggian 1.000–2.000 mdpl. 
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Menurut Oldeman dan Las Devies (1999), daerah Lampung Barat memiliki 

dua tipe iklim yaitu: 

a. Tipe Iklim A : terdapat disebelah Barat Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan. 

b. Tipe Iklim B : terdapat disebelah Timur Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan. 

Kelembaban udara di daerah ini tergolong basah (udic).  Kelembaban 

berkisar antara 50–80% dengan curah hujan tahunan yang tinggi, yaitu >2000 

mm.  Regim suhu berkisar dari panas (isohypothermic) pada dataran pantai 

(di bagian barat) sampai dingin (isimesic) di daerah perbukitan.  Untuk 

mengetahui tinggi curah hujan di tiap kecamatan,  maka tingkat curah hujan 

dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu: 

a. Curah Hujan antara 1500 s/d 2000 mm per tahun di Kecamatan Pesisir 

Utara, Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan. 

b. Curah Hujan antara 2000 s/d 2500 mm per tahun di Kecamatan Balik 

Bukit. 

c. Curah Hujan antara 2500 s/d 3000 mm per tahun di Kecamatan Belalau 

dan Sumberjaya. 

 

B. Keadaan Pekon Sukarame 

1. Letak dan Luas Pekon 

Pekon Sukarame berada di Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.  

Luas Pekon Sukarame adalah 327 ha. 
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Adapun batas-batas Pekon Sukarame adalah: 

- Sebelah Utara : Pekon Bakhu 

- Sebelah Selatan : Pekon Kerang 

- Sebelah Barat : Pekon Bedudu 

- Sebelah Timur : Pekon Kebayan 

 

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Menurut Profil Pekon (2009), jumlah penduduk Pekon Sukarame adalah 

1075 jiwa atau 263 Kepala Keluarga (KK).  Dari jumlah tersebut jumlah laki-

laki sebanyak 660 jiwa dan perempuan sebanyak 665 jiwa. 

 

a. Mata Pencaharian Pokok 

Berdasarkan data monografi pekon tahun 2009, sebagian besar penduduk 

Pekon Sukarame adalah petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.  Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 

 

Sumber :  Data diolah 2011. 

 

b. Etnis dan Agama 

Etnis yang terdapat di Pekon Sukarame mayoritas bersuku Lampung yaitu 

97% dan suku Jawa 3% dengan mayoritas agama yang dianut adalah 

Islam. 

No. Pekerjaan Jumlah (orang) 

1 Petani 890 

2 Pegawai Negeri 11 

3 Pedagang - 

4 Lainnya 63 

 Jumlah 1075 
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c. Sarana dan Prasarana 

Sarana yang terdapat di Pekon Sukarame secara umum terdiri dari sarana 

transportasi darat berupa ojek dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) unit. 

Sedangkan prasarana yang dimiliki secara umum terdiri dari: 

- Prasarana transportasi darat berupa jalan desa, jalan antar 

desa/kecamatan. 

- Prasarana pemerintah berupa balai desa/sejenisnya beserta isinya. 

- Prasarana peribadatan berupa mesjid 4 buah dan mushola 2 buah. 

- Prasarana pendidikan berupa SD/sederajat 1 buah, TPA 1 buah. 

- Prasarana olahraga berupa lapangan voli 3 buah. 

- Prasarana kesehatan berupa posyandu 2 unit, dan rumah bersalin 2 

unit. 

- Prasarana penerangan berupa listrik PLN, genset dan lampu minyak. 

-  

C. Keadaan Pekon Bedudu 

1. Letak dan Luas Pekon 

Pekon Bedudu berada di Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.  

Luas Pekon Bedudu adalah 1200 ha.  Adapun batas-batas Pekon Bedudu 

adalah: 

- Sebelah Utara : Pekon Kejadian 

- Sebelah Selatan : Pekon Kesugihan 

- Sebelah Barat : Pekon Kejadian 

- Sebelah Timur : Pekon Sukarame 
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2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Menurut Profil Pekon (2009), jumlah penduduk Pekon Bedudu adalah 1263 

jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 421 KK.  Dari jumlah 

tersebut jumlah laki-laki sebanyak 571 jiwa dan perempuan sebanyak 592 

jiwa. 

 

a. Mata Pencaharian Pokok 

Berdasarkan data monografi pekon tahun 2009, sebagian besar penduduk 

Pekon Bedudu adalah petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.  Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 

No. Pekerjaan Jumlah (orang) 

1 Petani 704 

2 Pegawai Negeri  52 

3 Pedagang 171 

4 Lainnya 256 

 Jumlah 1163 

  Sumber :  Data diolah 2011. 

b. Etnis dan Agama 

Etnis yang terdapat di Pekon Bedudu mayoritas bersuku Lampung yaitu 

96%, suku Jawa 3% dan Batak 1% dengan mayoritas agama yang dianut 

adalah Islam. 

 

c. Sarana dan Prasarana 

Sarana yang terdapat di Pekon Bedudu secara umum terdiri dari sarana 

transportasi darat berupa ojek. 

Sedangkan prasarana yang dimiliki secara umum terdiri dari: 
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- Prasarana transportasi darat berupa jalan desa, jalan antar 

desa/kecamatan. 

- Prasarana air bersih berupa sumur gali 100 unit. 

- Prasarana pemerintah berupa balai desa/sejenisnya beserta isinya, 

- Prasarana peribadatan berupa mesjid 1 buah. 

- Prasarana pendidikan berupa SD/sederajat 1 buah, TPA 1 buah. 

- Prasarana penerangan berupa listrik PLN, diesel dan lampu minyak. 

 

D. Keadaan Pekon Bakhu 

1. Letak dan Luas Pekon 

Pekon Bakhu berada di Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.  

Luas Pekon Bakhu adalah 841 ha.  Adapun batas-batas wilayah Pekon 

Bedudu adalah; 

- Sebelah Utara : Pekon Kejadian 

- Sebelah selatan : Pekon Sukarame 

- Sebelah Barat : Pekon Kebayan 

- Sebelah Timur : Pekon Bedudu 

 

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat  

Menurut data monografi pekon tahun 2009, jumlah penduduk Pekon Bakhu 

adalah 1766 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 883 KK.  

Dari jumlah tersebut jumlah laki-laki sebanyak 703 jiwa dan perempuan 

sebanyak 963 jiwa. 
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a. Mata Pencaharian Pokok 

Berdasarkan data monografi pekon tahun 2009, sebagian besar penduduk 

Pekon Bakhu adalah petani, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.  Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 

No. Pekerjaan Jumlah (orang) 

1 Petani 547 

2 Pegawai Negeri  45 

3 Pedagang 152 

4 Lainnya 231 

 Jumlah 975 

            Sumber :  Data diolah 2011. 

 

b. Etnis dan Agama 

Etnis yang terdapat di Pekon Bakhu mayoritas bersuku Lampung yaitu 

99% dan suku Jawa 1% dengan mayoritas agama yang dianut adalah 

Islam. 

 

c. Sarana dan Prasarana 

Sarana yang terdapat di Pekon Bakhu secara umum terdiri dari sarana 

transportasi darat berupa ojek dan angkutan umum.  Sedangkan prasarana 

yang dimiliki secara umum terdiri dari: 

- Prasarana transportasi darat berupa jalan desa, jalan antar 

desa/kecamatan. 

- Prasarana air bersih berupa sumur gali 96 unit. 

- Prasarana pemerintah berupa balai desa/sejenisnya beserta isinya, 

- Prasarana peribadatan berupa mesjid 1 buah. 
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- Prasarana pendidikan berupa SD/sederajat 1 buah, SMA 1 buah, TPA 

1 buah. 

- Prasarana penerangan berupa listrik PLN, diesel dan lampu minyak. 

 

E. Gambaran Umum Hutan Marga 

Hutan Marga yang berada di Pekon Sukarame, Bedudu dan Bakhu secara 

topografis berada di Pematang Bakhu.  Hutan Marga di Pematang Bakhu 

diperkirakan memiliki luas sebesar 750,95 ha dan berada pada ketinggian antara 

800–1.120 meter di  atas permukaan laut.  Hutan tersebut menjadi sumber air 

bagi sawah-sawah dibawahnya dan yang berada di pekon sekelilingnya.  Hutan 

Marga juga merupakan bagian dari Sub DAS Way Semangka yang berhulu di 

dataran tinggi Pesagi, Lampung Barat.  Jenis vegetasi yang terdapat di Hutan 

Marga adalah jenis kayu campuran (Racuk, Klutum, Medang, Tenam) dan 

memiliki beragam jenis Rotan dan Bambu (Wulandari dan Cahyaningsih, 2010). 

 

F. Gambaran Umum Hutan Rakyat 

 

Hutan rakyat pada Kecamatan Belalau dan Batu Ketulis menggunakan pola 

agroforestri jenis agrosilvopastura dan tumpangsari.  Pola pengelolaan 

agroforestri dengan tumpangsari dilakukan dengan perpaduan tanaman kayu 

dengan tanaman pertanian berupa kopi.  Penerapan sistem agrosilvopastura yang 

digunakan yaitu pengombinasian vegetasi tanaman kayu dengan tanaman kopi 

dan ternak kambing.  Jenis tanaman kayu yang terdapat pada hutan rakyat yaitu 

cempaka, afrika, dadap, cemara, mahoni, racuk, medang, dan kemit.   
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Jenis tanaman pertanian/buah-buahan yang terdapat hutan rakyat yaitu durian, 

petai, alpukat, mangga, langsat, lada dan jambu.  Jenis ternak yang dimiliki 

masyarakat pada hutan rakyat disini yaitu kambing dan ayam.  Komoditas utama 

yang menjadi sumber pendapatan rumahtangga adalah kopi.  Sementara hasil 

tanaman tahunan berupa kayu biasanya dimanfaatkan jika ada keperluan untuk 

pembuatan rumah dan penjualan kayu ke luar pekon.   

 

 

 

 

 


