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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Pesisir Tengah

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 110,01 km2 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, dan tanah tandus/pasir seluas 11.096 ha.

Kecamatan Pesisir Tengah berjarak 297 km menuju ibukota propinsi, 34 km dari

pusat pemerintahan kabupaten, dan 11 dari pekon atau kelurahan terjauh.
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Pesisir Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Selatan

3. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera India

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

B. Pekon Pahmungan

Keadaan Umum Wilayah

Pekon atau desa Pahmungan merupakan salah satu Pekon di Kecamatan Pesisir

Tengah, Kabupaten Lampung Barat yang memiliki luas 2.600 ha. 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, termasuk dalam

zona agroklimat A dengan suhu maksimum rata-rata berkisar 28,6°C dan suhu

minimum berkisar 22,7°C.  Kondisi tofografi Pekon Pahmungan adalah dataran

tinggi, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut dengan rata-rata 1000-

1500m. selain dalam bentuk perbukitan atau pegunungan, lahan di gunakan untuk

perbukitan, pegunungan dan hutan lindung, lahan digunakan untuk pemukiman,

perkebunan, serta sawah. Sebaran penggunaan lahan di Pekon Pahmungan dapat

dilihat dalam Tabel 1.
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Tabel 1. 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 2.600 100,00

Sumber: Profil Pekon Pahmungan, 2015.

Penggunaan lahan sebagian besar untuk pertanian khususnya perkebunan damar

(34,62%), hutan lindung (19,23%), lain-lain (12,88%) dan berupa pegunungan

(30,77%), sedangkan sebagian kecil digunakan untuk sawah (1,54%) dan

permukiman (0,96%).

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 ladang dan

menanam padi (sawah). Sambil menunggu waktu panen padi, masyarakat

menanam padi diselingi dengan tanaman damar dan buah-buahan seperti durian

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

domesticum), dan petai (Parkia speciosa).  Pada tahun 1900, salah satu warga

masyarakat ada yang menjadi pedagang besar yang menjual hasil bumi hingga ke
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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).

a. Proses Pembentukan Repong Damar

Kebun damar sering disebut oleh masyarakat Lampung Krui dengan istilah

Repong Damar yang adalah suatu sistem pengelolaan tanaman perkebunan yang

ekosistemnya merupakan hamparan tanaman yang membentuk suatu hutan yang
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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 jenis

kacang-kacangan atau cabai untuk dipanen hasilnya sebagai kebutuhan keluarga

ataupun dijual. Setelah padi berumur dan panen maka akan ditanami kembali tiga

atau empat kali tanam sehingga diperkirakan proses ini berlangsung empat tahun.

Pada proses budidaya padi ini sering kali juga dibarengi langsung dengan

penanaman bibit tanaman kopi yang ditanam pada sela-sela tanaman padi. Pada

tahun ketiga atau keempat tanaman kopi ini mulai berbunga dan bahkan ada yang

mulai dapat dipanen.

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

damar, maka damar mata kucing telah dapat dipanen sehingga 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.


