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IV.  GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

A. Keadaan Umum Kecamatan Sumberjaya 

 

1. Keadaan Geografis 

 

Kecamatan Sumberjaya merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Lampung Barat. Kecamatan Sumberjaya terletak di bagian 

Timur dari Ibukota Kabupaten Lampung Barat dan merupakan pintu 

gerbang Lampung Barat. Berdasarkan Kecamatan Sumberjaya dalam angka 

(2011), batas-batas Kecamatan Sumberjaya secara administratif adalah: 

1. Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kecamatan Banjit, Kabupaten Way  

  Kanan, 

2. Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Kecamatan Way Tebu, 

3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Way Tenong, 

4. Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kemuning,  

                                 Kabupaten Lampung Utara. 

 

Luas wilayah Kecamatan Sumberjaya adalah 11.742,5 Ha. Kecamatan 

Sumberjaya terdiri dari 6 desa, Ibukota Kecamatan Sumberjaya berada di 

Kelurahan Tugusari (Kecamatan Sumberjaya dalam Angka, 2011). 
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2. Keadaan Iklim dan Topografi 

 

Berdasarkan Monografi Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan Sumberjaya 

memiliki curah hujan 50,0 mm/bulan dan jumlah bulan hujan 4-6
 
bulan. 

Suhu rata-rata harian berkisar antara 25-28
0
C, ketinggian tempat dari 

permukaan laut yaitu 650,0 m dpl. Warna tanah sebagian besar di 

Kecamatan Sumberjaya adalah hitam dengan tekstur tanah Lempung serta 

tingkat kemiringan tanah 90 derajat. Topografi Kecamatan Sumberjaya 

memiliki dataran rendah seluas 4.211 Ha, perbukitan 5.159 Ha, dan aliran 

sungai seluas 1.350 Ha. 

 

3. Keadaan Demografi 

 

Berdasarkan Kecamatan Sumberjaya dalam Angka (2011), jumlah 

penduduk Kecamatan Sumberjaya adalah 23.595 jiwa dan 5.366 kepala 

keluarga. Distribusi penduduk di Kecamatan Sumberjaya berdasarkan 

kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kecamatan 

Sumberjaya tahun 2011 

 

Kelompok umur (tahun) Jumlah penduduk (jiwa) Persentase 

  0 – 14   8.321   35,27 

15 – 56 12.771   54,12 

> 57   2.503   10,61 

Jumlah 23.595         100 

 

Sumber : Kecamatan Sumberjaya dalam Angka, 2012 

 

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Sumberjaya  

Kabupaten Lampung Barat sebagian besar termasuk dalam kelompok usia 
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produktif  yaitu : berada pada kisaran 15-56 tahun sekitar  12.771 jiwa atau 

54,12% dari total jumlah penduduk. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusli 

(1983) bahwa usia produktif berkisar antara 15-64 tahun. Berdasarkan data 

ini diperoleh indikasi bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat cukup tinggi. 

 

4. Keadaan Umum Pertanian 

 

Kecamatan Sumberjaya merupakan kecamatan yang mencakup 6 desa. 

Kecamatan Sumberjaya memiliki 48 kelompok tani yang tersebar pada 

setiap desa dengan komoditas unggulan tertentu. Kecamatan Sumberjaya 

merupakan kecamatan  dengan luas panen kopi terbesar ke 4 di Kabupaten 

Lampung Barat yaitu seluas 4.677,5 hektar dan 5.096 ton setelah Kecamatan 

Sekincau, Way Tenong dan Belalau, untuk produktivitas kopi Kecamatan 

Sumberjaya merupakan terbesar ke dua yaitu 1,09 ton/ha setelah Kecamatan 

Sekincau pada tahun 2010 meskipun pada tahun 2011 merosot tajam akibat 

pemekaran Kecamatan Sumberjaya yang dibagi sebagian wilayahnya 

menjadi Kecamatan Kebun Tebu (BP3K Kecamatan Sumberjaya, 2013). 

 

5. Sarana dan Prasarana 

 

Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Sumberjaya digunakan 

sebagai penunjang kegiatan usahatani sehingga dapat memperlancar dan 

mendukung keadaan usahatani di Kecamatan tersebut. Kecamatan 

Sumberjaya memiliki beberapa sarana dan prasarana yang berasal dari 
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pribadi petani, swadaya masyarakat, perusahaan, maupun bantuan dari 

pemerintah. 

 

Kelembagaan yang ada di Kecamatan Sumberjaya yang menunjang kegiatan 

pertanian antara lain : KUD sebanyak 3 unit, Bank BRI 1 unit, Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) 1 unit, kios saprodi pertanian 28 unit, Balai 

Penyuluh Pertanian (BPP) 1 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 1 unit, pasar 3 

unit, industri alat pertanian 2 unit, industri alat rumah tangga 3 unit   

(BP3K Kecamatan Sumberjaya, 2013). 

 

B. Keadaan Umum Kelurahan Tugusari 

 

1. Keadaan Geografis 

 

Kelurahan Tugusari merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan 

Sumberjaya dengan luas wilayah 2293 Ha. Kelurahan Tugusari awalnya 

adalah Desa Tugusari, dan pada tanggal 24 september 2008 berdasarkan 

Perdes Tugusari dan Perda Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kelurahan di Kabupaten Lampung Barat (Lembaran 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Kabupaten Lampung Barat Nomor 38) Desa Tugusari berubah menjadi 

Kelurahan Tugusari yang di resmikan oleh Bupati Kabupaten Lampung 

Barat. Berdasarkan monografi Kelurahan, secara administratif  Kelurahan 

Tugusari memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara : Desa Sukapura 

2. Sebelah Selatan : Desa Tribudi Syukur Kecamatan Way Tebu 
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3. Sebelah Barat  : Desa Simpangsari  

4. Sebelah Timur : Desa Sukapura 

 

2. Keadaan Iklim dan Topografi 

 

Kelurahan Tugusari merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan 

50,0 mm/bulan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 25,0
0
C, sedangkan 

ketinggian tempat dari permukaan laut yaitu 650,0 m dpl. Warna tanah 

sebagian besar di Kelurahan Tugusari adalah hitam dengan tekstur tanah 

Lempung (Profil kelurahan Tugusari, 2013). 

 

3. Keadaan Demografi 

 

Berdasarkan profil Kelurahan, Jumlah penduduk Kelurahan Tugusari 6570 

jiwa, yang terdiri dari 3371 jiwa penduduk berjenis kelamin Laki-laki, dan 

3199 jiwa berjenis kelamin Perempuan. Sebagian besar penduduk 

Kelurahan Tugusari memeluk agama Islam yaitu sebanyak 6564 jiwa, 

agama Hindu sebanyak 5 jiwa dan Agama Budha 1 jiwa. Distribusi 

penduduk di Kelurahan Tugusari berdasarkan kelompok umur dapat dilihat 

pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kelurahan 

Tugusari tahun 2012 

 

Kelompok umur (tahun) Jumlah penduduk (jiwa) Persentase 

0 – 14 1.926   29,32 

15 – 56 4.223   64,27 

> 57    421     6,41 

Jumlah 6.570           100 

 

Sumber : Profil Kelurahan Tugusari, 2013 
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Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa penduduk Kelurahan Tugusari sebagian 

besar termasuk dalam kelompok usia produktif (Rusli, 1983) yaitu : berada 

pada kisaran 15-56 tahun sekitar  4.223 jiwa atau 64,27% dari total jumlah 

penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di 

Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat 

cukup tinggi. Penduduk Kelurahan Tugusari jika dilihat dari tingkat 

pendidikan memiliki tingkat pendidikan yang beragam mulai dari tamat 

Sekolah Dasar (SD), tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), tamat 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma dan Sarjana. Selanjutnya Jumlah 

penduduk berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan 

Tugusari Tahun 2012  

 

Tingkat pendidikan formal Jumlah penduduk (jiwa) Persentase 

Tamat SD    229     5,09 

Tamat SMP 2.671   59,34 

Tamat SMA 1.052   23,38 

Diploma    320     7,08 

Sarjana    230     5,11 

Jumlah 4.502     100 

 

Sumber : Profil Kelurahan Tugusari, 2013 

 

Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Kelurahan Tugusari 

sebagian besar adalah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah 

tertinggi sebanyak 2.671 jiwa atau 59,34% pada tingkat pendidikan SMP 

dan terendah sebanyak 229 jiwa atau 5,09% pada tingkat pendidikan SD. 

Tingkat pendidikan formal yang kurang tinggi menunjukkan bahwa 

masyarakat Kelurahan Tugusari kurang memiliki kesadaran akan 

pentingnya pendidikan saat ini. 
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4. Keadaan Umum Pertanian 

 

Kelurahan Tugusari merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya 

berpenghasilan dari kegiatan bertani, sekitar 90% penghasilan mereka dari 

berusahatani Kopi. Luas wilayah Kelurahan Tugusari menurut penggunaan 

lahan dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9.  Luas wilayah Kelurahan Tugusari menurut penggunaan lahan 

Tahun 2012  

 

No Penggunaan lahan Luas lahan (Ha) Persentase 

1 Perkebunan  365 16,1 

2 Permukiman 340 14,8 

3 Persawahan  269 11,7 

4 Hutan  250 11,0 

5 Pekarangan 70 3,1 

6 Bangunan sekolah 30 1,3 

7 Fasilitas pasar 25 1,1 

8 Jalan  25 1,1 

9 Rawa  22 1,0 

10 Lapangan olahraga 15 0,5 

11 Pemakaman 8 0,3 

12 Kantor 3 0,1 

13 Lainnya 871 37,9 

 Total  2293            100 

 

Sumber : Profil Kelurahan Tugusari, 2013 

 

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kelurahan Tugusari 

sebagian besar digunakan untuk lahan perkebunan dengan tingkat persentase 

sebesar 16,1% dan rata-rata adalah tanaman kopi. Jumlah petani yang 

melakukan usahatani kopi di Kelurahan Tugusari sebanyak 848 petani yang 

tergabung dalam 14 kelompok tani (Profil kelurahan Tugusari, 2013). 

 

 



68 

 

5. Sarana dan Prasarana 

 

Sarana dan Prasarana yang ada di Kelurahan Tugusari terdiri dari sarana dan 

prasarana transportasi darat, prasarana komuniksi dan informasi, sarana dan 

prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, prasarana olahraga 

serta prasarana peribadatan. Sarana dan prasarana ini berasal dari swadaya 

masyarakat maupun pemerintah setempat. Sarana menuju Kelurahan 

Tugusari ini sudah beraspal dan dalam kondisi baik, serta letaknya strategis 

karena berada dekat dengan jalan Lintas Barat Sumatera di bagian Lampung 

Barat. Keadaan transportasi yang cukup baik ini merupakan penunjang bagi 

perkembangan pertanian di Kelurahan Tugusari. 

 

Sarana dan Prasarana yang sudah cukup memadai di Kelurahan Tugusari 

akan mendukung kelancaran kegiatan yang dibutuhkan demi menunjang 

pembangunan kelurahan. Jenis sarana dan prasarana transportasi di 

Kelurahan Tugusari antara lain: jalan beton, jalan aspal, jembatan, sepeda, 

sepeda motor, mobil, truk dan angkutan umum. Sarana komunikasi dan 

informasi antara lain: telepon, kantor pos, tv/radio, koran/majalah. sarana 

pendidikan antara lain: TK/PAUD, SD, SMP, SMA, dan perpustakaan 

keliling. Sarana dan prasarana kesehatan antara lain: Bidan, Perawat, 

Dokter, Paramedis, Posyandu, Puskesmas dan toko obat. Sarana olahraga 

antara lain: lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bulu tangkis dan 

lapangan voli. Sarana peribadatan antara lain: langgar/mushola dan Masjid 

(Profil kelurahan Tugusari, 2013).   
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C. Keadaan Umum Kelompok Tani di Daerah Penelitian 

 

Kelompok tani di kelurahan Tugusari terdiri dari 14 kelompok tani yang 

tersebar pada tiap-tiap lingkungan. Perencanaan kebutuhan saprodi setiap 

kelompok tani disusun berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

(RDKK). Dalam pengorganisasian usahatani kopi kelompok tani selalu 

melakukan pertemuan sebanyak 1 kali dalam 3 bulan (Triwulan kelompok) 

dan 1 kali dalam setahun dengan instansi terkait (Dinas Pertanian, Pemerintah 

Daerah Lampung Barat, BP4K dan BP3K, serta Lembaga Swadaya 

Masyarakat). Pertemuan ini membahas tentang kegiatan usahatani kopi di 

lapang seperti kendala dan hambatan yang sedang dihadapi maupun keadaan 

kelompok tani saat itu. 

1.   Kelompok tani Tritunggal 

 

Kelompok tani Tritunggal adalah kelompok tani yang berada di Kelurahan 

Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Kelompok tani Tritunggal terbentuk pada tahun 2002, kelompok ini 

terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu 

wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 

Tugusari. Kelompok tani Tritunggal beranggotakan 97 orang dan berada 

pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Tritunggal diketuai oleh 

Baridi, sekretaris Yay, Bendahara Hendri, seksi polatanam Sanimin, seksi 

pengamanan Margiman dan yang lainnya sebagai anggota.  
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2. Kelompok tani Mitra Lestari Sejahtera 

 

Kelompok tani Mitra Lestari Sejahtera adalah kelompok tani yang berada 

di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Kelompok tani Mitra Lestari Sejahtera terbentuk pada tahun 2004, 

kelompok ini terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin 

membentuk suatu wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari 

para petani kopi. Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu 

menjadi wadah kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan 

menjadi pusat proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di 

Kelurahan Tugusari. Kelompok tani Mitra Lestari Sejahtera beranggotakan 

69 orang dan berada pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Mitra 

Lestari Sejahtera diketuai oleh Sugeng Rianto, sekretaris Emin, Bendahara 

Kurnia, seksi polatanam Asep uus, seksi pengamanan Ki Yana dan yang 

lainnya sebagai anggota.  

 

3.  Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar 

 

Kelompok tani KWT Mawar adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang 

berada di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat. Kelompok tani KWT Mawar terbentuk pada tahun 2006, 

kelompok ini terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin 

membentuk suatu wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari 

para petani kopi. Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu 

menjadi wadah kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan 

menjadi pusat proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di 
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Kelurahan Tugusari. Kelompok tani KWT Mawar beranggotakan 20 orang 

dan berada pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani KWT Mawar 

diketuai oleh Nurbaiti, sekretaris Dedeh Komariah, Bendahara Kasiyem, 

seksi polatanam Siti Khodijah, seksi pengamanan Imas dan yang lainnya 

sebagai anggota.  

 

4. Kelompok tani Marga Indah 

 

Kelompok tani Marga Indah adalah kelompok tani yang berada di 

Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Kelompok tani Marga Indah terbentuk pada tahun 2003, kelompok ini 

terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu 

wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 

Tugusari. Kelompok tani Marga Indah beranggotakan 20 orang dan berada 

pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Marga Indah diketuai oleh 

Rudi Hartono, sekretaris Aceng Warso, Bendahara Nandang, Seksi 

polatanam Engkis, Seksi pengamanan Yayan.S dan yang lainnya sebagai 

anggota. 

 

5. Kelompok tani Sejahtera Mandiri 

 

Kelompok tani Sejahtera Mandiri adalah kelompok tani yang berada di 

Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 
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Kelompok tani Sejahtera Mandiri terbentuk pada tahun 2003, kelompok ini 

terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu 

wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 

Tugusari. Kelompok tani Sejahtera Mandiri beranggotakan 32 orang dan 

berada pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Sejahtera Mandiri 

diketuai oleh Lukman Hakim, sekretaris Sukiman, Bendahara Sudiman, 

Seksi polatanam Jajang Ansori, Seksi pengamanan Husni dan yang lainnya 

sebagai anggota. 

 

6. Kelompok tani Marga Wiwitan 

 

 

Kelompok tani Marga Wiwitan adalah kelompok tani yang berada di 

Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Kelompok tani Marga Wiwitan terbentuk pada tahun 2008, kelompok ini 

terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu 

wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 

Tugusari. Kelompok tani Marga Wiwitan beranggotakan 80 orang dan 

berada pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Marga Wiwitan 

diketuai oleh Asep Kusuma, sekretaris Sukmana, Bendahara Yanto, Seksi 
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polatanam Yaya Wahyu, Seksi pengamanan Herman dan yang lainnya 

sebagai anggota.  

 

7. Kelompok tani Kincir Jaya 

 

 

Kelompok tani Kincir Jaya adalah kelompok tani yang berada di 

Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Kelompok tani Kincir Jaya terbentuk pada tahun 2002, kelompok ini 

terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu 

wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 

Tugusari. Kelompok tani Kincir Jaya beranggotakan 50 orang dan berada 

pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Kincir Jaya diketuai oleh 

Herman, sekretaris Ujang Suhardin, Bendahara Atang, Seksi polatanam  

Juhari, Seksi pengamanan Solih Mardian dan yang lainnya sebagai 

anggota. 

 

8. Kelompok tani Mitra Wana Lestari Sejahtera 

 

 

Kelompok tani Mitra Wana lestari Sejahtera adalah kelompok tani yang 

berada di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat. Kelompok tani Mitra Wana Lestari Sejahtera terbentuk 

pada tahun 2002, kelompok ini terbentuk berdasarkan musyawarah warga 

yang ingin membentuk suatu wadah kelompok tani yang merupakan 
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himpunan dari para petani kopi. Pembentukan kelompok tani ini 

diharapkan mampu menjadi wadah kegiatan dibidang pertanian khususnya 

usahatani kopi dan menjadi pusat proses pertukaran informasi demi 

kemajuan pertanian di Kelurahan Tugusari. Kelompok tani Mitra Wana 

Lestari Sejahtera beranggotakan 56 orang dan berada pada kelas kelompok 

tani lanjut. Kelompok tani Mitra Wana Lestari Sejahtera diketuai oleh 

Wahono, sekretaris Lasimin, Bendahara Samiranto, Seksi polatanam 

Ahmad Erfan, Seksi pengamanan Harman dan yang lainnya sebagai 

anggota.  

 

9. Kelompok tani Laksana Bawah 

 

 

Kelompok tani Laksana Bawah adalah kelompok tani yang berada di 

Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Kelompok tani Laksana Bawah terbentuk pada tahun 2007, kelompok ini 

terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu 

wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 

Tugusari. Kelompok tani Laksana Bawah beranggotakan 70 orang dan 

berada pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Laksana Bawah 

diketuai oleh M.Soleh, sekretaris Husni Mubarok, Bendahara Kurnia, 

Seksi polatanam Hasim, Seksi pengamanan Hidayat dan yang lainnya 

sebagai anggota. 
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10. Kelompok tani Mekarsari Jaya 

 

 

Kelompok tani Mekarsari Jaya adalah kelompok tani yang berada di 

Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Kelompok tani Mekarsari Jaya terbentuk pada tahun 2007, kelompok ini 

terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu 

wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 

Tugusari. Kelompok tani Mekarsari Jaya beranggotakan 54 orang dan 

berada pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Mekarsari Jaya 

diketuai oleh Basrin, sekretaris Saefulloh, Bendahara Rozak, Seksi 

polatanam Didin Rosidin, Seksi pengamanan Edi Purwanto dan yang 

lainnya sebagai anggota.  

 

11. Kelompok tani Simpang Kodim 

 

 

Kelompok tani Simpang Kodim adalah kelompok tani yang berada di 

Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Kelompok tani Simpang Kodim terbentuk pada tahun 2003, kelompok ini 

terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu 

wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 
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Tugusari. Kelompok tani Simpang Kodim beranggotakan 79 orang dan 

berada pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Simpang Kodim 

diketuai oleh Joko Rusmanto, sekretaris Juanda, Bendahara Nana.S, Seksi 

polatanam Rohmadi, Seksi pengamanan Iding dan yang lainnya sebagai 

anggota. 

 

12. Kelompok tani Laksana Jaya 

 

 

Kelompok tani Laksana Jaya adalah kelompok tani yang berada di 

Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Kelompok tani Laksana Jaya terbentuk pada tahun 2002, kelompok ini 

terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu 

wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 

Tugusari. Kelompok tani Laksana Jaya beranggotakan 115 orang dan 

berada pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Laksana Jaya 

diketuai oleh Nana Sumarna, sekretaris Suhendi, Bendahara Sudarman, 

Seksi polatanam Solihin, dan yang lainnya sebagai anggota. 

  

13. Kelompok Wanita Tani (KWT) Barokah 

 

 

Kelompok tani KWT Barokah adalah kelompok tani yang berada di 

Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 
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Kelompok tani KWT Barokah terbentuk pada tahun 2007, kelompok ini 

terbentuk berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu 

wadah kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 

Tugusari. Kelompok tani KWT Barokah beranggotakan 14 orang dan 

berada pada kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani KWT Barokah 

diketuai oleh Zaurah, sekretaris Tuti, Bendahara Maryati, Seksi polatanam 

Nurdiana, Seksi pengamanan Yanti dan yang lainnya sebagai anggota.  

 

14. Kelompok tani Lirikan  

 

 

Kelompok tani Lirikan adalah kelompok tani yang berada di Kelurahan 

Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Kelompok 

tani Lirikan terbentuk pada tahun 2007, kelompok ini terbentuk 

berdasarkan musyawarah warga yang ingin membentuk suatu wadah 

kelompok tani yang merupakan himpunan dari para petani kopi. 

Pembentukan kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi wadah 

kegiatan dibidang pertanian khususnya usahatani kopi dan menjadi pusat 

proses pertukaran informasi demi kemajuan pertanian di Kelurahan 

Tugusari. Kelompok tani Lirikan beranggotakan 92 orang dan berada pada 

kelas kelompok tani lanjut. Kelompok tani Lirikan Indah diketuai oleh 

Samsul L Lubis, sekretaris Ade Rosidin, Bendahara Daman, Seksi 

polatanam Anwar, dan yang lainnya sebagai anggota. 


