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III. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

3.1. Desa Jagang   

Desa Jagang awalnya termasuk wilayah Kecamatan Abung Selatan. Bulan 

Desember Tahun 2012 terjadi pemekaran dan menjadi Kecamatan Blambangan 

Pagar. Berdasarkan dta monografi Desa Jagang memiliki luas 1500 ha. Jarak desa 

dari pusat pemerintahan kecamatan berjarak 7 km. Desa Jagang memiliki enam 

dusun. Penduduk sekitar Desa Jagang dominan berprofesi sebagai petani, 

pembudidaya ikan, dan peternak. Jenis tanaman yang banyak ditanam petani 

adalah singkong, karet dan jagung. Penduduk sekitar Waduk Way Tebabeng 

membudidayakan ikan menggunakan KJA jenis mas, nila, lele, dan patin serta 

peternakan ayam potong. Desa Jagang memiliki ketinggian tanah dari permukaan 

laut ± 45 m. Kondisi geografis Desa Jagang termasuk dataran rendah dengan 

kecepatan angin 2193 mm/tahun.  

Desa Jagang memiliki batas-batas wilayah. Sebelah Utara Desa Jagang berbatasan 

dengan Desa Kalibalangan, Tanjung Iman, dan Blambangan, Lampung Utara. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Jawa, Lampung Tengah. Sebelah 

Barat berbatasan dengan Desa Trimodadi, Lampung Tengah. Sedangkan sebelah  

Timur berbatasan dengan Desa Blambangan, Lampung Utara. 
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Tanah di Desa Jagang yang memiliki sertifikat hak milik sebanyak 1300 buah 

seluas 1450 ha. Tanah tersebut termasuk dalam tiga kategori. Kategori pertama 

tanah bersertifikat 1300 buah seluas 1450 ha. Kategori kedua tanah bersertifikat 

melalui prona sebanyak 1205 buah seluas 1275 ha. Kategori ketiga tanah yang 

belum bersertifikat sebanyak 90 buah seluas 50 ha. Tanah-tanah tersebut 

digunakan untuk bagunan umum seluas 122 ha, empang seluas 9 ha, pekuburan 

seluas 2 ha, dan perkantoran seluas 3 ha. 

Jumlah penduduk Desa Jagang adalah 2742 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 

1406 orang laki-laki dan 1336 orang perempuan. Penduduk yang beragama islam 

sebanyak 2739 orang penduduk yang beragama katolik sebanyak 3 orang. 

Perangkat Desa Jagang terdiri dari 4 jenis jabatan. Kepala Desa yang membawahi 

sekertaris 1 orang, kepala urusan sebanyak 3 orang, dan kepala dusun 5 orang. 

Jumlah RT sebanyak 17 yang diketuai oleh 17 orang dan RK sebanyak 5 orang.   

 

3.2. Waduk Way Tebabeng 

Waduk Way Tebabeng terletak di Desa Jagang, Kecamatan Blambangan Pagar, 

Kabupaten Lampung Utara. Bagian sebelah barat waduk tersebut juga masuk 

dalam wilayah Desa Karang Jawa, Kabupaten Lampung Tengah. Perairan waduk 

wilayah Lampung Tengah tidak berfungsi. Hal tersebut disebabkan tidak 

dikelolanya waduk sehingga terjadi pencemaran biologi. Terdapat banyak enceng 

gondok dan rumput air yang tumbuh, menggenangi, dan menutupi perairan 

waduk. Waduk Way Tebabeng dapat ditempuh dengan jarak 18 km dari 

Kotabumi, atau 96 km dari Bandar Lampung. Waduk tersebut adalah waduk tadah 
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hujan yang berfungsi sebagai penyuplai air untuk kegiatan pertanian, kegiatan 

pariwisata dan perikanan darat.  

Waduk Way Tebabeng  terletak di S 4
o
55’33.54’’ dan T 104

o
58’57.08’’ dengan 

jarak elevasi 47 m. Waduk Way Tebabeng mengairi sawah pertanian seluas 4.000 

ha, di sekitar Desa Jagang. Waduk Way Tebabeng memiliki luas perairan dan 

daratan 14 ha. Waduk tersebut dibangun pada tahun 1973 dengan kedalaman 

waduk awal berkisar 5-7 m. Hasil komunikasi dengan pembudidaya ikan di 

waduk dan data dari Dinas PU kabupaten Lampung Utara Waduk Way Tebabeng 

memiliki luas keseluruhan 14 ha. Luas waduk yang digenangi air 10 ha. Luas 

waduk 8 ha terletak di Kabupaten Lampung Utara dan 2 ha terletak di Kabupaten 

Lampung Tengah dengan tidak ada aktivitas budidaya ikan di KJA. Luas daratan 

(hamparan) waduk 4 ha dengan lebar Waduk Way Tebabeng 137-237 m.  

Waduk Way Tebabeng memiliki kedalaman total 8 m. Pengamatan sewaktu 

penelitian angin dan arus air mengarah ke barat laut. Jenis keramba yang terdapat 

di Waduk Way Tebabeng ada 3 jenis. Jenis pertama yaitu KJA untuk budidaya 

ikan dengan jumlah KJA 214 petak (dolos). Jenis kedua keramba jaring tancap 

(KJT) untuk penampungan benih ikan, seleksi ukuran ikan, dan budidaya ikan 

dengan jumlah keramba jaring tancap > 100 buah. Jenis ketiga jaring anco 

(tangkul) untuk menangkap benih ikan nila dengan jumlah jaring anco (tangkul) > 

50 buah.  

Waduk Way Tebabeng memiliki batas-batas wilayah. Sebelah utara waduk 

berbatasan dengan Desa Jagang. Sebelah selatan waduk berbatasan dengan Desa 

Blambangan dan Jagang Lampung Utara, dan Desa Karang Jawa, Lampung 
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Tengah. Sebelah barat waduk berbatasan dengan Desa Karang Jawa, Lampung 

Tengah. Sedangkan sebelah timur waduk berbatasan dengan Desa Jagang, 

Lampung Utara dan Desa Pasir Guling, Lampung Tengah. 

 

 


