
 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Sejarah Kecamatan Punggur 

Kecamatan Pungur merupakan salah satu dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Lampung Tengah Provinsi Lampung. Kecamatan ini mulai dibuka pada tahun 1954, 

kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, maka dibentuklah 

pemerintahan Kecamatan Punggur dengan ibukota Tanggulangin dan secara 

administratif Kecamatan ini membawahi 15 desa, yaitu sebagai berikut: 

1. Mojopahit 9. Sritejo Kencono  

2. Ngestirahayu 10. Saptomulyo  

3. Astomulyo 11. Nambahrejo  

4. Tanggulangin 12. Sidomulyo  

5. Tanggul Rejo 13. Sumberjo  

6. Totokaton 14. Purworejo 

7. Badransari 15. Kota Gajah 

8. Srisawahan 

Pada awalnya Kecamatan Punggur terdiri dari 15 desa, namun dengan beberapa 

pertimbangan, saat ini Kecamatan Punggur hanya terdiri dari 9 desa. Pada bulan April 
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1995, di wilayah Kecamatan Punggur dibentuk Kecamatan Kota Gajah sebagai 

Kecamatan Pembantu, Kecamatan ini kemudian membawahi 6 desa, yaitu: 

1. Sritejo Kencono 4. Sumberjo 

2. Saptomulyo 5. Purworejo 

3. Nambahrejo 6. Kota Gajah 

Kemudian dalam perkembangannya, Kecamatan Pembantu Kota Gajah menjadi 

Kecamatan definitif pada tahun 2001.  

B. Keadaan Geografi  

Kecamatan Punggur merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung 

Tengah Provinsi Lampung. Kecamatan ini terletak pada 114.350 BB sampai dengan 

114.400 BT dan 5.000 LU sampai dengan 5.050 LS dengan ketinggian dari 

permukaan laut antara 25 sampai 50 m. Suhu udara rata-rata di Kecamatan Punggur 

sendiri berkisar antara 20
0 

C sampai 32
0
 C dengan curah hujan setiap tahunnya 

berkisar 870 mm. Jarak dari Ibukota Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 14 

km, dari Ibukota Provinsi Lampung kurang lebih 70 km, dan hanya berjarak kurang 

lebih 10 km dari Ibukota Metro. 

Wilayah Kecamatan Punggur berbatasan langsung dengan: 

1. Sebelah Utara  : Kecamatan Kotagajah  

2. Sebelah Selatan  : Kota Metro  

3. Sebelah Barat  : Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Trimurjo 

4. Sebelah Timur  : Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 
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C. Kependudukan 

Penduduk merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam menentukan tercapainya 

upaya pembangunan. Penduduk dapat menjadi penggerak sekaligus pemain dalam 

keberlangsungan pembangunan dengan segala aktifitasnya. Pada tahun 2014, 

penduduk Kecamatan Punggur berjumlah 36.928 jiwa, dengan rincian 18.852 laki-

laki dan 18.076 perempuan dengan Kepala Keluarga sejumlah 10.034. 

Penduduk Kecamatan Punggur terdiri dari penduduk asli Lampung dan penduduk 

pendatang. Penduduk asli Lampung sebagian besar berada di Kampung Totokaton, 

sedangkan penduduk pendatang terdiri atas masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Jawa Barat, Banten, Batak, Padang, Semendo, dan beberapa suku lain dari Indonesia. 

D. Matapencaharian 

Matapencaharian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang 

layak. Matapencaharian pada masyarakat desa cenderung homogen, yang paling 

dominan adalah petani. Berikut pemaparan mengenai matapencaharian penduduk 

Kecamatan Punggur: 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Punggur berdasarkan 

Matapencaharian Tahun 2015 

 

No Mata pencaharian Jumlah Presentase (%) 

1 Petani 13.612 91.3 

2 Pedagang 350 2.4 

3 Peternak sapi 20 0.1 

4 PNS/Swasta 877 5.9 

5 TNI/POLRI 43 0.3 

Jumlah 14.902 jiwa 100.0 

Sumber: Monografi Kecamatan Punggur, tahun 2014 
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki pekerjaan 

tetap/pokok sebagai petani. Hal ini disebabkan potensi desa yang sangat cocok untuk 

usaha pertanian. Sementara usaha peternakan sapi potong hanya sebagai pekerjaan 

sampingan untuk menambah penghasilan keluarga, dimana ternak sapi potong yang 

dimiliki selain untuk dijual, tenaganya juga dimanfaatkan untuk mengolah lahan 

pertanian yang mereka miliki. 

E. Pertanian 

Kecamatan Punggur pada saat ini mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Pertanian 

Provinsi Lampung seiring dengan revitalisasi pertanian di subsektor tanaman pangan, 

khususnya tanaman padi dan nanas. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan 

Punggur terhitung sebagai wilayah potensial untuk lahan pertanian padi. Terlihat dari 

luas lahan yang ada di Kecamatan Punggur sebagian besar dimanfaatkan sebagai 

lahan pertanian. Kecamatan Punggur mempunyai potensi lahan pertanian seluas 3.187 

Ha dengan total produksi mencapai 43.344 ton/tahun. 

Selain tanaman padi, peluang investasi subsektor pertanian lebih diarahkan pada 

komoditas tanaman holtikulkura, yaitu nanas. Buah nanas merupakan komoditas 

ekspor yang juga menjadi andalan bagi Kecamatan Punggur. Selama ini budidaya 

nanas hanya dilakukan secara tradisional oleh penduduk dalam jumlah yang terbatas. 

Padahal jika dikelola secara modern, komoditi nanas akan menjadi salah  satu barang 

dagangan yang memiliki prospek yang cukup cerah.  
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Untuk saat ini potensi tanaman holtikultura tersebut banyak ditemui di Dusun Umbul 

Camas Kampung Astomulyo, dengan luas lahan 315 Ha dan total produksi mencapai 

12.600.000 buah pertahun. 

F. Infrastruktur 

Upaya meningkatkan sarana jalan sudah menjadi prioritas pembangunan di 

Kecamatan Punggur yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas arus barang 

dan jasa antar daerah maupun antar kecamatan di wilayah Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah, sehingga hampir semua wilayah kampung yang ada di 

Kabupaten Lampung Tengah dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun 

roda empat. 

1. Sarana Transportasi 

Secara umum seluruh wilayah Kecamatan Punggur dapat diakses dengan mudah, baik 

dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Terdapat angkutan pedesaan yang 

beroperasi setiap hari walaupun hanya melayani rute Punggur-Metro, sedangkan 

untuk menghubungkan ibukota kecamatan dengan kampung yang ada di wilayah 

Kecamatan Punggur, warga menggunakan sepeda motor dan mobil, baik milik 

pribadi maupun sewa. 

2. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan 
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pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Berikut adalah 

sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Pungur. 

Tabel 4.2 Distribusi Sarana Pendidikan di Kecamatan Punggur berdasarkan 

Jenjang Pendidikan Tahun 2014 

 

No Sarana Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Guru 

1 SD/MI 29 3.860 310 

2 SMP/MTs 7 1.938 176 

3 SLTA/MA 6 1.689 232 

4 Pondok Pesantren 4 887 48 

Jumlah 46 Sekolah 8.374 orang 766 orang 

Sumber: Monografi Kecamatan Punggur, tahun 2014 

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa di Kecamatan Punggur terdapat sarana 

pendikikan sebanyak 46 sekolah, dengan total murid sebanyak 8.374 dan 766 tenaga 

pengajar. Dengan adanya fasilitas pendidikan tersebut, diharapkan dapat 

mempercepat proses pembelajaran sehingga pencapaian tujuan pendidikan dapat 

berjalan dengan baik. 

3. Sarana Keagamaan 

Kecamatan Punggur memiliki sebuah masjid yang letaknya cukup strategis bagi 

masyarakat sekitar maupun masyarakat umum lainnya yang ingin melaksanakan 

ibadah, karena terletak di jalan lintas yang menghubungkan Kota Metro menuju 

Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu masjid tersebut juga memiliki fasilitas yang 

memadai, diantaranya perlengkapan sholat untuk kaum wanita dan pria, air bersih, 

dan toilet umum. Masjid yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Kecamatan 

Punggur ini merupakan pusat dalam rangka pelaksanaan hari-hari besar Islam. Masjid 

tersebut bernama Masjid Taqwa yang terletak di Kampung Tanggulangin.  
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Secara umum Kecamatan Punggur memiliki beberapa tempat ibadah, dengan rincian 

9 masjid, 27 mushola, 3 gereja Katholik, dan 1 gereja Kristen. 

4. Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, sehingga memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mengendalikan pertumbuhan 

penduduk.  

Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana vital yang terdapat di Kecamatan 

Punggur. Sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Punggur meliputi Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu, Dokter dan Bidan Praktek Swasta, Posyandu, dan Apotek.  

Tabel 4.3 Distribusi Sarana Kesehatan di Kecamatan Punggur Tahun 2014 

 

No Sarana Kesehatan Jumlah 

1 Puskesmas 1 

2 Puskesmas Pembantu 3 

3 Dokter dan Bidan Praktek Swasta 43 

4 Posyandu 9 

5 Apotek 6 

Sumber: Monografi Kecamatan Punggur, 2014 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan yang terdapat di 

Kecamatan Punggur, yaitu 1 Puskesmas, 3 Puskesmas pembantu, 9 Posyandu, 6 

Apotek, dan 43 Dokter serta Bidan praktek. Sarana penunjang lainya dalam 

pembangunan kesehatan di Kecamatan Punggur adalah persediaan obat dengan 
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jumlah yang relatif mencukupi. Banyaknya sarana kesehatan di suatu wilayah secara 

tidak langsung menunjukkan tingkat kesehatan masyarakatnya. 

G. Program Keluarga Berencana di Kecamatan Punggur 

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 

dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk, pengaturan kelahiran, serta 

membantu keluarga (termasuk individu) agar mengerti akan hak dan kewajibannya 

dalam berkeluarga. Jika keluarga mampu merencanakan kehidupan keluarganya 

dengan baik, maka akan dicapai keluarga yang berkualitas dan juga akan didapat 

generasi yang baik. Hal ini berarti bahwa program KB Nasional adalah program 

investasi sumberdaya manusia. 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut, Kecamatan Punggur juga 

melaksanakan program Keluarga Berencana. Program tersebut diatur dan dijalankan 

oleh PLKB Kecamatan Punggur. Berjalannya program KB di Kecamatan Punggur 

tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, antara lain masih tingginya 

tingkat kelahiran, masih rendahnya usia kawin pertama, serta rendahnya partisipasi 

pria dalam ber-KB. 

Kecamatan Punggur memiliki 10.034 kepala keluarga, namun yang baru mengikuti 

program KB pria hanya 296 jiwa. Fakta yang ditemukan hanya sekitar 2.9% 

pria/suami yang mengikuti program KB pria. Angka tersebut membuktikan bahwa 

pelaksanaan program KB pria masih belum maksimal, karena masih banyak 

masyarakat yang tidak menginginkan untuk ikut dalam program KB yang sudah 
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direncanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya mewujudkan 

keluarga yang berkualitas.  

Menurut ketua PLKB Kecamatan Punggur rendahnya respon masyarakat, khususnya 

di Kecamatan Punggur untuk mengikuti program KB memang tidak semata-mata 

karena kurangnya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh PLKB kecamatan 

kepada masyarakat di setiap desa di Kecamatan Punggur, namun karena masih 

rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya program KB dalam 

menciptakan keluarga yang berkualitas, selain hal tersebut faktor rendahnya 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan program KB membuat mereka enggan 

untuk mudah mengikuti atau bahkan menerima program KB yang dilaksanakan.  


