
 

 

 

 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Kabupaten Pringsewu 

 

1. Geografi dan Iklim 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013) Pringsewu merupakan Kabupaten 

hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus dan salah satu dari tiga Kabupaten 

termuda di Provinsi Lampung.  Sebelah utara berbatasan dengan  Kabupaten 

Lampung Tengah, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Letak 

Geograpis Kabupaten Pringsewu secara rinci antara 5”8’ dan 8”8’ Lintang Selatan 

dan 104”42’ dan 105”8’ Bujur Timur.  Luas wilayah Kabupaten Pringsewu terdiri 

dari 625 Km
2
 wilayah daratan.  Suhu Udara rata-rata di Kabupaten Pringsewu 

bersuhu antara 24
0
C sampai 28

0
C, dan di Pringsewu tidak mempunyai lautan, semua 

berupa daratan.  Wilayah Kabupaten Pringsewu terdiri dari wilayah daratan dan 

sedikit perbukitan yang merupakan variasi antara dataran tinggi dan dataran rendah.  

 

2. Penduduk 

 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013) pada tahun 2013 jumlah penduduk di 

Kabupaten Pringsewu mencapai 379.190 jiwa.  Mengalami kenaikan sekitar 2,44% 

dari tahun 2012 dimana pada tahun tersebut jumlah penduduk hanya mencapai 
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370.157 jiwa. Pada tahun 2013 Kecamatan Pringsewu merupakam Kecamatan yang 

memiliki jumlah penduduk terbanyak mencapai 78,043 jiwa, disusul oleh Gadingrejo 

dan Sukoharjo.  Kedua Kecamatan ini mempunyai luas wilayah yang lebih besar 

dibandingkan dengan Kecamatan Pringsewu.  Kabupaten Pringsewu mengalami 

penurunan kepadatan penduduknya per kilometer persegi, dimana pada tahun 2012 

kepadatannya 592,25 jiwa/km
2 

, menjadi 606,70 jiwa/km
2
.  Hal ini berarti setiap 1 

km
2
 suatu wilayah mendapat tambahan penduduk sekitar 14 jiwa. 

2. Pendidikan  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013) dalam kurun waktu 2012 sampai 2013 

angka melek huruf Kabupaten Pringsewu mengalami sedikit perubahan yaitu 96,09% 

pada tahun 2012 96,20% pada tahun 2013.  Begitu pula untuk rata-rata lama sekolah 

penduduk Pringsewu yaitu 8,62 tahun pada tahun 2012  menjadi 8,64 tahun pada 

tahun 2013, dengan demikian Kabupaten Pringsewu menempati posisi ketiga setelah 

kota Metro dan kota Bandar Lampung dari 14 Kabupaten kota se Provinsi Lampung. 

Hal ini menggambarkan bahwa kondisi bidang pendidikan di Pringsewu mengalami 

kemajuan. 

 

Capaian dibidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. 

Pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Pringsewu untuk tahun ajaran 2012/2013 

seorang guru rata-rata mengajar 13 murud SD.  Semakin tingi jenjang pendidikan 

maka beban seorang guru semakin semakin sedikit. Dimana nuntuk jenjang 
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pendidikan SLTP rata-rata seorang guru mengajar 11 murid dan dijenjang SLTA 

beban seorang guru hanya mengajar 11 murid. 

 

B. Kecamatan Sukoharjo 

 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2012) Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 

wilayah kecamatan salah satunya adalah Kecamatan  Sukoharjo.  Luas wilayah 

Kecamatan Sukoharjo adalah 10,5 km
2
 dengan jumlah penduduk 45.181 jiwa serta 

kepadatan penduduk 483 jiwa/km
2
.  Batas wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah 

sebagai berikut: 

 Batas Utara :  Kecamatan Adiluwih. 

 Batas Barat :  Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran. 

 Batas Selatan :  Kecamatan Pringsewu. 

 Batas Timur :  Kecamatan Banyumas. 

 

Banyaknya penduduk Kecamatan Sukoharjo menurut pemeluk agama tahun 2011 

yang beragama Islam berjumlah 44.684 jiwa, yang beragama Kristen 38 jiwa, dan 

yang memeluk Agama Katolik  75 jiwa serta yang memeluk Agama Hindu 383 jiwa.  

Yang diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan Sukoharjo adalah usaha pengelolaan 

kebun rakyat, perikanan, peternakan, pertanian atau sawah dan usaha lainnya. 

 

Kecamatan Sukoharjo terdiri dari 13 Desa yaitu Desa Sinar Baru, Sukoharjo 1, 

Sukoharjo II, Sukoharjo III, Sukoharjo IV, Panggung Rejo, Pandansari, Pandan Surat, 
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Keputran, Sukoyoso, Siliwangi, Waringin  Barat dan Desa Pandan Sari Selatan. Desa 

Sukoharjo 1 merupakan lokasi penelitian. 

 

C. Desa Sukoharjo 1. 

 

1. Kondisi Wilayah 

 

Data program penyuluhan kehutanan Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan (BP3K) Kecamatan Sukoharjo tahun 2014 menyatakan bahwa wilayah 

kerja penyuluh kehutanan Sukoharjo terdiri dari empat desa, yaitu Desa Sukoharjo I, 

Sukoharjo II, Sinar Baru, dan Sinar Baru Timur.  Desa Sukoharjo I dengan luas 

wilayah 651 Ha dengan batas luar sebagai berikut: 

 Batas Utara :  Desa Sukoharjo III. 

 Batas Barat :  Desa Sukoharjo III. 

 Batas Selatan :  Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu. 

 Batas Timur :  Desa Sinar Baru. 

 

2. Tipe Iklim 

 

 

Kelurahan Gedung Meneng termasuk  areal yang datar dengan ketinggian ± 100 

meter diatas permukaan laut, beriklim tropis dengan musim hujan dan kemarau 

beganti setiap tahun.  Suhu udara rata-rata setiap harinya berkisar antara 27°C hingga 

29°C. 
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3. Kependudukan 

 

 

Desa Sukoharjo I merupakan desa yang memiliki penduduk dengan suku antaralain 

suku  jawa, suku sunda, dan suku lampung.  Sedangkan suku jawa yang 

mendominasi, dan agama kepercayaan (Islam, Kristen, Hindu).  Berdasarkan data 

kependudukan tahun 2012 di Sukoharjo I terdapat 1.137 kepala keluarga, terdiri dari 

5.008 jiwa yang dibagi dalam kondisi tenaga kerja pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3.  Jumlah Penduduk dibagi dalam Kondisi Tenaga Kerja 

No. Kriteria Berdasarkan Usia Jumlah 

Jiwa 

Persentase 

(%) 

1 Angkatan Kerja (usia 15-55 tahun) 2.504        55          

2 Usia 15-55 tahun masih berstatus sekolah 275       6 

3 Usia 15-55 tahun sebagai ibu rumah tangga 1.098       24 

4 Usia 15-55 tahun bekerja penuh 377       7 

5 Usia 15-55 tahun bekerja tidak menentu 754       17 

Sumber: Data Sumber Daya Manusia (2012). 

 

4. Ekonomi Kelompok Tani 

 

 

1. Pengembangan usaha pemupukan modal dalam kelompok tani melalui simpanan 

wajib  dan simpanan pokok serta usaha kolektif baru mencapai 40%. 

2. Kemampuan menganalisa usaha tani yang  diusahakan, kemudian memilih usaha 

tani yang produktif baru mencapai 45%. 

3. Kemampuan untuk bermitra dalam penyediaan permodalan, saprodi pertanian, 

dan pemasaran hasil baru mencapai 35%. 

4. Pengembangan usaha bidang produksi dan pemasaran baru mencapai 31%. 
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5.  Kondisi Umum Agroforestri di Lokasi Penelitian 

 

 

Lahan agroforestri di Desa Sukoharjo 1 sebagian besar ditanami dengan tanaman 

kakao, pisang (Musa acumata), kelapa (Cocos nucifera), petai (Parcia speciosa), 

waru (Hibiscus tiliaceus), cempaka (Michelia champaca), gaharu (Aquileria 

moluccensis), karet (Hevea braziliensis), nangka (Artocarpus heterophyllus), albazia 

(Albizia falcataria), durian (Durio zibethinus), alpukat (Persea americana), medang 

(litsea amarablurne), jati (Tectona grandis), bayur (Pterospermum javanicum), 

rambutan (Nephelium lappreaceum), akasia (Acacia mangium), mahoni (Swietenia 

mahagoni), sengon (Paraserianthes falcatara), tangkil (Gnetum gnemon), cengkeh 

(Syzygium aromaticum), manggis (Garciana mangostana), sawo (Marilkara kauki).  

Beberapa jenis tanaman tersebut jenis tanaman yang sebagian besar terdapat disemua 

kebun petani adalah  kakao, petai, kelapa, karet dan pisang yang dapat memberikan 

penghasilan dalam jangka waktu yang pendek untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari.  

Desa Sukoharjo 1 merupakan wilayah pengembangan agroforestri wisata yang telah 

berjalan selama 1,5 tahun sejak tahun 2012.  Kegiatan tersebut mengkombinasikan 

antara tanaman kehutanan dengan pertanian, peternakan dan perikanan dalan satu 

bidang lahan.  Tata letak hutan rakyat, perikanan, peternakan, pertanian dirancang 

oleh Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDMK) 

sehingga membentuk suatu agroforestri yang kompleks. 
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Sebagian besar lahan agroforestri di Desa Sukoharjo 1 didapat dari warisan namun 

banyak tanaman kehutanan yang baru ditanami kembali sehingga banyak tanaman 

yang belum dalam masa produktif.  Tanaman yang masih ada sejak dahulu yaitu 

kelapa yang sebagian besar berumur 30-35 tahun selain memiliki lahan agroforestri di 

Desa Sukoharjo 1 terdapat lahan persawahan yang merupakan salah satu pendapatan 

utama petani di Desa Sukoharjo 1. 

Desa Sukoharjo 1 terdapat gabungan kelompok tani atau yang sering disebut dengan 

Gapoktan.  Gabungan kelompok tani yang terdiri dari 9 kelompok tani yaitu 

kelompok Sidomuncul, Mina Raharja, Rukun Sentosa, Sido Rukun, Ngudi Rukun, 

Mekar I, Mekar II, Mekar 1V dan Tani Makmur. 

 


