
 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

A.  Keadaan Umum Kabupaten Lampung Selatan 

1. Keadaan Geografis 

 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi 

Lampung yang membentang pada posisi 105º14’ BT - 105º45’ BT dan 

25º15’ LS  - 6º LS.  Luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah 

200.701 hektar.  Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas 17 kecamatan, 

248 desa dan 3 kelurahan (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2013).  

 

Secara administratif  Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas wilayah 

sebagai berikut. 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan 

Lampung Timur. 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa. 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran. 

 

2. Keadaan Iklim 

 

Kabupaten Lampung Selatan memiliki iklim tropis humid dengan suhu 

terendah 21,20˚C dan suhu terringginya mencapai 34,10˚C.  Kelembapan 
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udara di Lampung Selatan berkisar 72 – 86 persen.  Pada Desember 2012 

curah hujan tertinggi terjadi selama 25 hari dengan rata-rata curah hujan 

mencapai 396,60 milimeter (mm).  Sebagian besar wilayah Lampung 

Selatan merupakan dataran, dimana terdapat 195 desa yang berada di 

wilayah hamparan, sedang 18 desa sisanya berada di wilayah puncak dan 

lereng (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2013).  

 

3. Keadaan Demografi 

 

Berdasarkan BPS Kabupaten Lampung Selatan (2013), pada tahun 2012 

terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan yaitu 

mencapai 932.550 jiwa dari tahun sebelumnya (tahun 2010) yang 

berjumlah 912.500 jiwa.  Rata-rata kepadatan penduduk di Lampung 

Selatan adalah 464 jiwa per km
2
.  Kepadatan penduduk di Lampung 

Selatan belum tersebar secara merata. 

 

Angka sex ratio penduduk Lampung Selatan mencapai 106,36 persen, 

dimana menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

dibanding jumlah penduduk perempuan.  Perbandingan tersebut masing-

masing terdiri dari 480.643 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki 

(51,54 persen) dan 451.909 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan 

(48,46 persen).  Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Selatan 

adalah memeluk agama Islam sebanyak 95,81 persen, agama Hindu 

sebanyak 1,20 persen, agama Protestan sebanyak 1,01 persen, agama 

Katolik sebesar 0,76 persen, dan agama Budha sebanyak 0,25 persen, serta 

kepercayaan lainnya sebesar 0,97 persen (BPS Kabupaten Lampung 



43  

Selatan, 2013).  Distribusi penduduk di Kabupaten Lampung Selatan 

berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten 

Lampung Selatan tahun 2012 

 
Kelompok umur 

(tahun) 

Jumlah penduduk 

(jiwa) 

Persentase  

(%) 

0 – 14 

15 – 64 

> 65 

284.972 

602.973 

44.605 

30,56 

64,66 

  4,78 

Total 932.550 100,00 

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2013 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan 

sebagian besar termasuk berada dalam kelompok usia produktif, yaitu 

berada pada kisaran 15 - 64 tahun atau sekitar 64,66 persen dari total 

jumlah penduduk.  Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga 

kerja di Kabupaten Lampung Selatan cukup tinggi. 

 

4. Keadaan Umum Pertanian 

 

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas lahan sawah seluas 

45.785 hektar atau 22,81 persen dari total luas wilayah Lampung Selatan.  

Sisanya sebesar 77,19 persen merupakan lahan bukan sawah dan lahan 

bukan pertanian, seperti, rumah, bangunan, jalan, sungai dan lain-lain.  

Sebesar 76,56 persen lahan sawah yang terdapat di Kabupten Lampung 

Selatan merupakan lahan sawah tadah hujan dimana sebagian besar hanya 

ditanami satu kali. 
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Ubi kayu merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten 

Lampung Selatan.  Meskipun jumlah produksi ubi kayu tidak lebih tinggi 

dari pada komoditas unggulan Lampung Selatan lainnya, seperti padi dan 

jagung, namun produksi ubi kayu mampu menyumbangkan nilai cukup 

tinggi pada pendapatan daerah di bidang pertanian.  Jenis tanaman lain 

yang banyak ditanam di Kabupaten Lampung Selatan antara lain ubi jalar, 

kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai, sebagaimana ditunjukkan 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija di  

Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2012 

 

No Jenis tanaman 
Luas panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

1 Jagung 105.252 529.028 5,03 

2 Padi 85.120 428.965 5,04 

3 Ubi kayu 10.100 214.730 21,26 

4 Kacang kedelai 1.528 1.734 1,13 

5 Ubi jalar 616 6.091 9,89 

6 Kacang tanah 518 633 1,22 

           Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2013 

 

 

Berdasarkan Tabel 5, produktivitas ubi kayu Lampung Selatan cukup 

tinggi.  Produktivitas 21, 26 ton per hektar masih lebih tinggi dari nilai 

rata-rata produktivitas ubi kayu nasional sebesar 19,8 ton per hektar (Balai 

Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, 2013).  Tingginya nilai 

produktivitas tersebut yang menjadikan ubi kayu sebagai komoditas 

unggulan di Kabupaten Lampung Selatan. 
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B. Keadaan Umum Kecamatan Natar 

1. Keadaan Geografis dan Topografi 

 

Kecamatan Natar merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam 

wilayah Kabupaten Lampung Selatan.  Natar merupakan kecamatan 

terluas di Lampung Selatan dengan total luas wilayahnya 235.740 hektar.  

Terdapat 22 desa yang tercakup pada wilayah Kecamatan Natar. 

 

Secara administratif  Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas wilayah 

sebagai berikut. 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten 

Pesawaran. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten 

Pesawaran. 

 

Ketinggian desa-desa di Kecamatan Natar rata-rata berada pada 100 meter 

di bawah permukaan laut, dengan topografi berupa dataran.  Sebagian 

besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani karena topografi 

Natar yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.  Selain 

lahan pertanian, terdapat pula banyak industri dan Bandar Udara di 

Kecamatan Natar, hal ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian 

masyarakatnya (Kecamatan Natar dalam Angka, 2013). 
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2. Keadaan Demografi 

 

Pada tahun 2012, jumlah penduduk di Kecamatan Natar berdasarkan hasil 

proyeksi berjumlah 176.370 jiwa.  Jumlah tersebut menunjukkan 

peningkatan sebesar 2011 jiwa pada jumlah penduduk Kecamatan Natar 

dari tahun sebelumnya (tahun 2011).  Kepadatan penduduk rata-rata 

Kecamatan Natar sebesar 695 jiwa per km
2
.   

 

Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Natar lebih tinggi dibanding 

perempuan.  Penduduk laki-laki berjumlah 90.311 jiwa, sedang penduduk 

perempuan berjumlah 86.059 jiwa.  Nilai sex ratio di Kecamatan Natar 

sebesar 104 persen.  Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 104 penduduk 

laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan (Kecamatan Natar dalam 

Angka, 2013). 

 

3. Keadaan Umum Pertanian 

 

Kecamatan Natar memilki lahan sawah seluas 4.561 hektar dari total luas 

wilayahnya (Kecamatan Natar dalam Angka, 2013).  Luas lahan pertanian 

di Natar dimanfaatkan untuk ditanami komoditas-komoditas unggulan 

wilayah yaitu padi, jagung dan ubi kayu.  Ketiga komoditas tersebut 

menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas 

pertanian lainnya.  Perbedaan luas lahan, produksi dan produktivitas ketiga 

komoditas tersebut disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6.   Luas panen, produksi dan produktivitas padi, jagung dan ubi  

kayu di Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2012 

 

No Jenis tanaman 
Luas panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

1 Padi 7.786 40.345 5,18 

2 Jagung 6.192 31.123 5,03 

3 Ubi kayu 807 17.157       21,26 

           Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2013 

 

 

Berdasarkan Tabel 6, produktivitas ubi kayu di Kecamatan Natar cukup 

tinggi.  Nilai rata-rata produktivitas ubi kayu di Kecamatan Natar setara 

dengan nilai rata-rata produktivitas tingkat kabupaten dan lebih tinggi dari 

nilai rata-rata produktivitas nasional.  Ubi kayu masih bertahan sebagai 

komoditas unggulan di Kecamatan Natar. 

 

C. Keadaan Umum Desa Pancasila dan Desa Negara Ratu 

 

Desa Pancasila dan Desa Negara Ratu merupakan 2 desa yang terletak di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.  Dalam penelitian ini, Desa 

Pancasila merupakan sampel desa pelaksana Program Model Pengembangan 

Pangan Pokok Lokal (MP3L), sedangkan Desa Negara Ratu merupakan 

sampel desa non pelaksana Program MP3L.  Desa Pancasila merupakan satu-

satunya desa yang menjadi pelaksana Program MP3L di Kabupaten Lampung 

Selatan. 

1. Keadaan Geografis 

 

Desa Pancasila memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rulung Raya dan Desa 

Bandarejo. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rejomulyo. 
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c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kerawang Sari. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Putih. 

  

Desa Pancasila memiliki wilayah seluas 1.004 hektar terdiri dari 819 

Kepala Keluarga yang tersebar pada 6 dusun.  Jarak Desa Pancasila 

dengan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan adalah 90 km, sedangkan 

jarak dengan Ibukota Kecamatan Natar adalah 15 km (Profil Desa 

Pancasila, 2013). 

 

Desa Negara Ratu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejosari. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Merak Batin. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung Tataan. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Natar. 

 

Luas wilayah Negara Ratu adalah 850 hektar yang terdiri dari 14 dusun.  

Jarak Desa Negara Ratu dengan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan 

adalah 120 km, sedangkan jarak dengan Ibukota Kecamatan Natar adalah 

1,5 km (Monografi Desa Negara Ratu, 2013).  Letak Desa Negara Ratu 

yang lebih berdekatan dengan ibukota kecamatan memudahkan penduduk 

untuk mengakses transportasi dan fasilitas umum. 

 

2.   Keadaan Demografi 

 

Penduduk Desa Pancasila hingga akhir tahun 2013 berjumlah 2.810 jiwa, 

terdiri atas 1.429 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.381 jiwa 

penduduk berjenis kelamin perempuan (Profil Desa Pancasila, 2013), 
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sedangkan Desa Negara Ratu memiliki penduduk sebanyak 12.310 jiwa 

hingga tahun 2012 yang terdiri atas 6.337 penduduk laki-laki dan 5.974 

penduduk perempuan (Monografi Desa Negara Ratu, 2013).  Jumlah 

penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Pancasila dan Desa Negara 

Ratu disajikan pada Tabel 7 berikut.  

 

Tabel 7.  Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Pancasila 

dan Desa Negara Ratu tahun 2012  

 

Keterangan Desa Pancasila Desa Negara Ratu 

Laki-laki (jiwa) 1.381 6.337 

Perempuan (jiwa) 1.492 5.974 

Jumlah 2.810 12.310 

Sumber: Profil Desa Pancasila, 2013 

 

Pada Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa  jumlah penduduk berjenis 

kelamin perempuan lebih banyak di Desa Pancasila, yaitu sebanyak 1.492 

jiwa dari total penduduk sebanyak 2.810 jiwa.  Sebaliknya terjadi pada 

Desa Negara Ratu, lebih banyak jumlah penduduk berjenis kelamin laki-

laki dibanding jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.  Dari total 

penduduk 12.310 jiwa, sebanyak 6.337 jiwa diantaranya merupakan 

penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 5.974 jiwa sisanya merupakan 

penduduk dengan jenis kelamin perempuan. 

 

3.   Keadaan Umum Pertanian 

 

Penggunaan lahan di Desa Pancasila dan Desa Negara Ratu meliputi 

persawahan, peladangan/tegalan, perkebunan, dan lain-lain.  Sebagian 

besar penggunaan lahan di Desa Pancasila adalah untuk lahan persawahan, 

khususnya sawah setengah teknis, dengan luas areal mencapai 578,25 
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hektar.  Seluas 283,5 hektar merupakan areal tegalan yang ditanami 

berbagai tanaman pangan dan hortikultur seperti jagung, kacang panjang, 

ubi kayu, ubi jalar, cabe, mentimun, terong, dan lain-lain (Profil Desa 

Pancasila, 2013). 

 

Luasan areal tanah kering di Desa Negara Ratu lebih besar dibanding areal 

tanah sawah.  Luas areal tanah kering di Desa Negara Ratu adalah 490 

hektar, masing-masing terbagi atas 283 hektar tegalan dan 207 hektar 

pekarangan.  Sistem sawah yang diterapkan di Desa Negara Ratu adalah 

sistem sawah teknis seluas 115 hektar dan sistem sawah tadah hujan seluas 

105 hektar, dengan total persawahan seluas 220 hektar (Monografi Desa 

Negara Ratu, 2013). 

 

D. Pelaksanaan Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal 

(MP3L) di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan 

 

 

Desa Pancasila merupakan satu-satunya desa pelaksana Program MP3L di 

Kabupaten Lampung Selatan.  Pemilihan Desa Pancasila dilakukan secara 

selektif oleh pemerintah.  Pemerintah mencanangkan Program MP3L yang 

diserahtangankan kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.  

Selanjutnya dilakukan pengidentifikasian wilayah yang sesuai dengan kriteria-

kriteria yang ditentukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.  

Salah satu kriteria utama dari pemilihan wilayah adalah terdapat sebagian 

besar masyarakat pada wilayah tersebut yang memiliki kebiasaan untuk 

mengonsumsi tiwul sebagai makanan pokoknya.  Kriteria ini menjadi kriteria 

terpenting untuk menentukan wilayah pelaksana program, karena wujud nyata 
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dari adanya Program MP3L adalah produk Beras Siger dengan bentuk dan 

rasa yang menyerupai tiwul.  Dengan demikian, tujuan program untuk 

mengembalikan pola konsumsi masyarakat pada pola pangan pokok lokal 

tepat sasaran.  Berdasarkan pada kriteria utama tersebut, maka Desa Pancasila 

Kabupaten Lampung Selatan terpilih menjadi salah satu pelaksana program, 

disamping ketersediaan produksi ubi kayu jenis manis di desa tersebut. 

 

Pelaksanaan Program MP3L di Desa Pancasila dikoordinasikan oleh seorang 

pengelola pelaksana program yang merupakan masyarakat desa setempat.  

Sasaran program adalah kelompok PKK.  Bantuan mesin produksi Beras Siger 

yang diberikan pemerintah pusat ditempatkan di tempat tinggal pengelola 

program, sehingga seluruh kegiatan produksi dilaksanakan di tempat tersebut.  

Kegiatan produksi umumnya dilakukan dua kali dalam satu minggu, atau 

bergantung pada ketersediaan bahan baku ubi kayu dan tenaga kerja produksi. 

 

Satu kali proses produksi Beras Siger memerlukan bantuan 3 tenaga kerja 

yang masing-masing diupah sebesar Rp 40.000,00.  Tenaga yang dipekerjakan 

merupakan anggota pelaksana Program MP3L (ibu rumah tangga anggota 

PKK).  Untuk menghasilkan 25 – 30 kg Beras Siger dari 100 kg ubi kayu 

segar diperlukan bahan bakar bensin dan solar sebanyak 3 liter.  Bahan baku 

ubi kayu segar diperoleh pengelola dari tengkulak.  Modal yang dikeluarkan 

untuk memproduksi Beras Siger berasal dari pengelola program, sehingga 

pendapatan dari kegiatan produksi akan diterima oleh pengelola untuk diputar 

kembali sebagai modal untuk kegiatan produksi berikutnya. 
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Ubi kayu untuk bahan baku produksi Beras Siger dibeli oleh ketua program 

dengan harga beli Rp 700,00 per kg atau bergantung pada harga jual ubi kayu 

pada saat pembelian dilakukan.  Setelah diproses menjadi Beras Siger, maka 

setiap kilogram Beras Siger dijual dengan harga Rp 7.000,00.  Namun, 

seringkali Beras Siger yang diproduksi tidak habis terjual, sehingga dibagikan 

pada anggota pelaksana Program MP3L secara cuma-cuma. 

 

Dalam kegiatan produksi Beras Siger, kerap kali pengelola mengalami 

kendala.  Proses produksi tidak selalu berjalan dengan hasil output yang baik.  

Kelalaian tenaga kerja maupun kondisi cuaca seringkali mengakibatkan 

kegagalan dalam proses produksi.  Kegiatan produksi yang masih bergantung 

pada kebutuhan akan sinar matahari kerap menyebabkan kegiatan produksi 

harus terhenti di tengah proses oleh karena turunnya hujan secara tiba-tiba 

pada saat proses penjemuran ditambah dengan kelalaian pekerja yang tidak 

cepat bertindak.  Berhentinya proses produksi tersebut dalam kurun waktu 

yang cukup lama (1 – 2 hari) menyebabkan ubi kayu yang telah menjadi 

granula menjadi busuk dan menghitam (Gambar 9).  Meskipun hasilnya masih 

dapat dikonsumsi, namun kualitas rasa dan rupa Beras Siger yang dihasilkan 

akan menurun (lebih pahit dan berwarna hitam). 
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Gambar 9.  Beras Siger dengan kualitas kurang baik 

 

Kegiatan produksi Beras Siger sangat bergantung pada ketersediaan bahan 

baku ubi kayu, khususnya jenis manis.  Apabila tidak diperoleh bahan baku, 

maka proses produksi akan dihentikan hingga diperoleh ubi kayu dalam 

jumlah yang cukup.  Pihak pengelola program tidak melakukan penyimpanan 

bahan baku, hal ini dikarenakan pasca dipanen ubi kayu akan mengalami 

degradasi kesegaran dan menjadi busuk bila dibiarkan dalam waktu berhari-

hari.  Untuk menghasilkan Beras Siger dengan kualitas baik diperlukan ubi 

kayu dalam kondisi yang masih segar.  Dengan demikian, proses produksi 

akan dilakukan ketika ubi kayu segar telah tersedia. 

 

Pelaksanaan Program MP3L di Desa Pancasila secara keseluruhan menjadi 

tanggung jawab pihak pengelola.  Sangat disayangkan, tidak ada 

pendampingan maupun pelatihan yang diberikan oleh pemerintah baik 

sebelum maupun selama program berjalan.  Sosialisasi mengenai program 

hanya dilakukan diawal pelaksanaan program.  Sosialisasi yang berupa 

pengenalan alat dan cara penggunaan mesin produksi Beras Siger hanya 

ditujukan pada pihak pengelola program.  Evaluasi program dilakukan oleh 

BKP Provinsi Lampung setiap tahunnya untuk mengukur tingkat adopsi 
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masyarakat desa pelaksana dalam mengurangi konsumsi beras guna 

mengevaluasi keberlanjutan program. 


