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IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Lampung Barat

Menurut Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (2011) bahwa Kabupaten

Lampung Barat dengan ibukota Liwa merupakan pemekaran dari Kabupaten

Lampung Utara yang ditetapkan dengan Undang-Undang no 6 tahun 1991

tanggal 16 Juli 1991. Kabupaten Lampung Barat mempunyai peran yang

cukup penting sebagai daerah pendukung dan penyangga dalam kekayaan

sumber daya hutan bagi propinsi Lampung. Sehingga Kabupaten Lampung

Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan perekonomian

daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Letak Kabupaten Lampung Barat pada koordinat:

Lintang Selatan : 40 47’ 16”- 50 56’ 42”

Bujur Timur : 1030 35’ 08” – 1040 33’ 51”

Batas Wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Propinsi Bengkulu

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan

Kabupaten Tenggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia dan Selat Sunda

d. Sebelah Barat, bebatasan dengan Samudera Hindia
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Kabupaten Lampung Barat secara administratif meliputi 25 kecamatan, 7

kelurahan dan 250 desa.

B. Topografi

Menurut Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (2011) bahwa berdasarkan

bentuk Wilayah Kabupaten Lampung Barat dibagi menjadi 3 wilayah

topografi sebagai berikut:

a. Daerah dataran rendah, yaitu daerah berketinggian 0-600 meter dari

permukaan laut.

b. Daerah berbukit, yaitu daerah berketinggian diatas 600-1.000 meter dari

permukaan laut.

c. Daerah pengunungan, yaitu daerah berketinggian di atas 1.000-2.000

meter dari permukaan laut

Pesisir Selatan, sebagaimana keadaan topografi Wilayah Pesisir umumnya

sebagian besar merupakan wilayah dataran dengan ketinggian kurang dari

600 m dpl. Keadaan tersebut sangat jelas pada areal repong damar di

Kecamatan Pesisir Selatan, hampir seluruhnya (92,3%) merupakan wilayah

dataran dan hanya sebagian kecil saja (3,8%) merupakan lahan miring dan

curam, keadaan sangat berbeda dengan areal repong yang berada di Wilayah

Kecamatan Pesisir Tengah yang mana antara repong yang datar dan miring

relatif sama.

Keadaan wilayah sepanjang pantai pesisir barat umumnya datar sampai

berombak dengan kemiringan 3% sampai 5%. Bagian barat laut Kabupaten
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Lampung Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu Gunung Panggung

(1.808 m), Bukit Palawan (1.735 m), dan Gunung Talabjan (1.413 m), Bagian

Selatan terdapat beberapa gunung dan bukit, yaitu Bukit Penetoh (1.166 m)

Bukit Bawanggutung (1.042 m), Gunung Sekincau (1.718 m). Pegunungan

Labuhan Balak (1.313 m), dan Bukit Sipulang (1.315 m). Bagian Timur dan

Utara terdapat Gunung Pesagih (2.127 m), Gunung Sabhallah (1.623 m),

Gunung Ulumajus (1.789 m), Gunung Siguguk (1.779 m), dan Bukit Penetaan

(1.688 m).

Topografi Pesisir Krui bervariasi antara daratan pantai sampai daratan tinggi

(pegunungan). Komposisi lekukan bumi di Wilayah Pesisir Krui sekitar 25%

terdiri dari daratan pantai Samudera Hindia, dan menaik sekitar 75% menuju

pegunungan Bukit Barisan Selatan. Topografi Pesisir Krui diperkaya dengan

banyaknya aliran sungai seperti Way Jambu, Way Olor, Way Hanuan, Way

Palembang, Way Karwi, Way Tebakak, Way Pemancar dan lain-lain.

C. Iklim

Menurut Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (2011) bahwa iklim disuatu

tempat sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain curah hujan, hari

hujan, evaporasi, temperatur, transpirasi dan kecepatan angin. Hal tersebut

erat kaitannya dengan keadaan topografi, vegetasi, maupun ketinggian suatu

tempat.

Menurut Oldeman dan Las Davies (1999), daerah Lampung Barat memiliki

dua tipe iklim yaitu:
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a. Tipe Iklim A : terdapat disebelah Barat Taman Nasional Bukit Barisan

Selatan.

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

Selatan.

Kelembapan udara didaerah ini tergolong basah (udic), kelembapan berkisar

antara 50-80% dengan curah hujan tahunan yang tinggi, yaitu >200 mm regim

suhu berkisar dari panas (isohypothermic) pada dataran pantai (dibagian barat)

sampai dingin (isimesic) di dearah 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 2500 s/d 3000 mm per tahun di Kecamatan Belalau

dan Sumber Jaya.

D. Keadaan Pekon Gunung Kemala

1. Letak dan Luas Pekon

Lokasi penelitian profil potensi karbon damar mata kucing (Shorea javanica)

agroforest terletak di desa Pekon Gunung Kemala Kecamatan krui, Kabupaten

Lampung Barat. Pekon Gunung Kemala memiliki luas 1296.5 ha yang terdiri

dari luas lahan menurut penggunaan seluas 551 ha, tanah sawah seluas 100 ha,

tanah kering 128.5 ha, tanah perkebunan seluas 335 ha, tanah fasilitas umum
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seluas 2 ha, dan tanah hutan seluas 180 ha (Pemerintah Kabupaten Laampung

Barat, 2011).

Wilayah Pekon Gunung Kemala Secara administratif masuk dalam wilayah

Kabupaten Lampung Barat.Adapun batas Pekon Gunung Kemala, antara lain:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Way Krui Kecamatan Way Krui.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Uu Krui Kecamatan Way Krui.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Suka Baru Kecamatan Way Krui.

Berdasarkan tinjuan geologis dan geomorfologis, daerah Krui umumnya

daerah dataran rendah, mulai ujung selatan Propinsi Lampung sampai Propinsi

Bengkulu yang diapit oleh pegunungan Bukit Barisan Selatan. Dataran

rendah dimulai dari pantai sampai kepegunungan (0-500 m dpl) dilanjutkan

dataran tinggi sepanjang pegunungan bukit barisan (1000-1500 m dpl).

Daerah damar agroforest di Lampung umumnya berbatasan dengan hutan

primer yang merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit barisan Selatan.

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pekon Gunung Kemala

Menurut profil Pekon Gunung Kemala (2011), jumlah penduduk Pekon

Gunung Kemala ada 303 KK. Jumlah penduduk laki-laki adalah 827 orang,

jumlah penduduk perempuan adalah 780 orang, dan total jumlah penduduk

1.607 orang. Mata pencaharian penduduk di Pekon Gunung Kemala dapat

dilihat pada tabel 3.
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Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Pekon Gunung Kemala

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan

1
2
3

4
5
6

7

Petani
PNS
Pengrajin Industri rumah
tangga
Pedagang Keliling
Pensiunan PNS/TNI/POLRI
Pengusaha Kecil dan
Menengah
Dukun kampung Terlatih

407 Orang
11  Orang
1 Orang

2 Orang
3 Orang
2 Orang

2 Orang

65 Orang
10 Orang
-

4 Orang
6 Orang
-

2 Orang

Total 428 Orang 87 Orang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat mayoritas penduduk Pekon Gunung

Kemala bekerja sebagai petani 91,65 %, PNS 2,13 %, pengrajin industri

rumah tangga 0,19 %, pedagang keliling 1,17 %, pensiunan PNS /TNI/

POLRI 1,75 %, pengusaha kecil dan menengah 0,39 %, dukun kampung

terlatih 0,78 %. Hal ini dikarenakan penduduk memiliki lahan sendiri, dan

mengolahnya dengan menanam berbagai jenis tanaman pertanian,

perkebunan juga kehutanan. Mayoritas agama yang dipeluk masyarakat

Pekon Gunung Kemala adalah Islam dan Masyarakat Pekon Gunung

Kemala umumnya etnis Lampung.

3. Iklim, Topografi dan Tanah

Curah hujan daerah Krui berdasarkan data stasuin klimatologi kantor

pertanian krui pada kurun waktu 1986-1995 berkisar antara 3000-3500

mm/th, dengan jumlah hari hujan adalah 145 hari dalam setahun. Daerah

krui termasuk zona agroklimatik A dengan periode bulan basah selama

Sembilan bulan berturut-turut tiga bulan atau kurang berturut-turut masa
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kering ( Rizon,2005). Musim hujan terjadi pada bulan-bulan Desember -

Maret.

Variasi suhu sepanjang tahun kecil, perbedaan suhu harian terbesar terjadi

pada bulan-bulan kering. Suhu maksimum berkisar 26,80C dan suhu

minimum 22,70C. Daerah Krui dapat dibedakan antara dataran non

alluvial, perbukitan dan pegunungan, daerah pantai berupa garis lurus,

berbatu-batu dengan dataran alluvial yang tidak seberapa luas (Rizon,

2005).

Gambar 3. Kebun damar mata kucing (Shorea javanica)

Hutan damar mata kucing umumnya bukan merupakan hutan monokultur.

Bersama damar, tumbuhan pula berbagai jenis pohon buah-buahan,

pohon kayu-kayuan, jenis-jenis palem, bambu, dan sebagainya yang

sengaja ditanam. Selain itu terdapat pula sejumlah tumbuhan liar yang

berasal dari hutan primer atau pun hutan sekunder. Aneka jenis

kombinasi yang khas ini menghasilkan bentuk strata yang berlapis-lapis.

Bagian kanopi dengan puncak ketinggian sekitar 40-50 m didominasi

oleh pohon damar dan pohon buah seperti durian. Di bawahnya terdapat
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beberapa kelompok pohon buah-buahan. Lapisan terbawah ditumbuhi

rerumputan dan semak liar (Gustiarini, 2009). Pohon damar mata kucing

tidak berbunga setiap tahun. Terjadinya pembungaan dipengaruhi faktor

iklim terutama temperatur udara dan penyebaran jumlah curah hujan.

Biasanya terjadi pada masa curah hujan lebat yang diikuti dengan masa

peningkatan penyinaran sinar matahari yang keras. Biasanya pohon

damar mata kucing mulai berbuah antara bulan Juni sampai November.

Biji jenis Dipterocarpacea tergolong benih yang cepat menurun

viabilitasnya dan memerlukan kondisi kadar air tinggi.


