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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus terbentuk atas dasar Undang-undang Nomor 2 tertanggal 3

Januari 1997 dan pada tanggal 21 Maret 1997 resmi menjadi salah satu dari 11

kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus terdiri dari wilayah

daratan dan wilayah laut dengan luas masing-masing 2.855,46 km² dan 1.799,50

km² di sekitar Teluk Semangka.  Topografi wilayah darat merupakan daerah

berbukit sampai bergunung, sekitar 40% dari keseluruhan wilayah tersebut

memiliki ketinggian dari permukaan laut hingga 2.115 mdpl. Sedangkan secara

geografis, letak Kabupaten Tanggamus berada pada 104°18’ hingga 105°12’ BT

dan 5°05’ hingga 5°56’ LS.

Secara administratif, Kabupaten Tanggamus dibatasi oleh tiga wilayah daratan

dan satu wilayah laut.  Sebelah barat, Kabupaten Tanggamus berbatasan dengan

Kabupaten Lampung Barat dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten

Pringsewu. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan

Lampung Tengah, sedangkan sebelah selatan berbatasan langsung dengan

Samudera Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2013, penduduk di kabupaten

yang memiliki 20 kecamatan dan 302 pekon ini mencapai 560.286 jiwa dengan

rasio jenis kelamin sebesar 109,13 dan tingkat kepadatan penduduk 196 jiwa/km².
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Perekonomian Kabupaten Tanggamus sebagian besar berasal dari sektor

pertanian. Hal ini juga terlihat dari penggunaan lahan di Kabupaten Tanggamus

tahun 2013 yang mencapai 54,75% dari total luas wilayah kabupaten ini

digunakan sebagai lahan pertanian, baik lahan sawah maupun lahan bukan sawah

(BPS, 2013). Kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Tanggamus

sebesar 51,29% pada tahun 2013, meskipun mengalami penurunan sebesar 2,58%

dari tahun sebelumnya, nilai ini merupakan nilai terbesar dari semua sektor yang

turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus.

Sub sektor perkebunan berkontribusi sebesar 11,72% pada tahun 2013 yang

merupakan penyumbang kontribusi terbesar ketiga pada sektor pertanian

Kabupaten Tanggamus setelah sub sektor tanaman pangan dan perikanan. Pada

sub sektor ini, kopi merupakan komoditas dengan jumlah produksi terbesar

dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya sebesar 173.744,59 ton.

Persentase kopi mencapai 84,66 persen dari total produksi tanaman perkebunan di

Kabupaten Tanggamus.

B. Kecamatan Pulau Panggung

Berdasarkan data BPS tahun 2013, Kecamatan Pulau Panggung memiliki luas

wilayah sebesar 30.137 ha dan memiliki 21 desa.  Jumlah penduduk di Kecamatan

Pulau Panggung mencapai 32.839 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,18

dan tingkat kepadatan penduduk 197,04 jiwa/km². Secara administratif,

Kecamatan Pulau Panggung dibatasi oleh empat kecamatan yang ada di

Kabupaten Tanggamus. Sebelah barat, Kecamatan Pulau Panggung berbatasan

dengan Kecamatan Air Naningan dan sebelah timur berbatasan dengan
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Kecamatan Sumberejo.  Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Belu,

sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Talang Padang.

Penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Pulau Panggung mencapai 56,05% dari

total luas wilayah kabupaten ini adalah lahan perkebunan rakyat (BPS, 2013).

Mayoritas lahan tersebut digunakan untuk lahan kopi jenis robusta dengan luas

panen sebesar 9.675 ha dan menghasilkan kopi hingga 3.800 ton.

C. Desa Tanjung Rejo

1. Keadaan Demografi

Desa Tanjung Rejo memiliki penduduk sebanyak 1.362 jiwa dengan rasio jenis

kelamin sebesar 98,54 dan tingkat kepadatan penduduk 54,35 jiwa/km². Desa

Tanjung Rejo memiliki luas lahan sebesar 2.506 hektar, dengan jumlah kepala

keluarga sebanyak 330 kk dengan 86,36% dari total tersebut berprofesi di sektor

pertanian. Sektor pertanian yang dikembangkan di Desa Tanjung Rejo selain kopi

antara lain lada, kakao, padi, pisang, tembakau, dan tanaman hortikultura.

2. Keadaan Pertanian

Jumlah petani kopi di Desa Tanjung Rejo sebanyak 285 orang. Total petani kopi

yang ada di Desa Tanjung Rejo tersebut tersebar dalam 6 kelompok tani, yaitu

Poktan Tri Tunggal, Poktan Sri Lestari, Poktan Mekar Jaya, Poktan Mekar Sari,

Poktan Sidomaju, dan Poktan Langgeng Makmur (BP3K, 2013). Total produksi

kopi dari kelompok-kelompok tersebut mencapai 278 ton atau rata-rata sekitar 1,6

ton per hektar.
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Tabel 2. Penggunaan lahan di Desa Tanjung Rejo tahun 2013

No. Pola Penggunaan Lahan
Luas lahan

(ha) (%)

1. Pemukiman 576 22,98
2. Sawah 163 6,50
3. Perkebunan 1.375 54,87
4. Lain-lain 392 15,64

Jumlah 2.506 100,00

Sumber: Monografi Desa Tanjung Rejo, 2013 (tidak dipublikasikan).

Tabel 2 menunjukkan bahwa Desa Tanjung Rejo memiliki potensi yang cukup

besar pada sektor pertanian, khususnya untuk pengembangan usahatani kopi

mengingat 54,87% lahan desa digunakan sebagai perkebunan. Selain komoditi

kopi, Desa Tanjung Rejo juga berpotensi untuk mengembangkan usahatani lada

dan kakao. Untuk sektor tanaman pangan, padi tetap menjadi pilihan utama

walaupun hanya 6,5% lahan yang terdapat di desa tersebut berbentuk sawah.

3. Keadaan Tunda Jual Kopi

Petani kopi di Desa Tanjung Rejo umumnya tidak menyadari bahwa mereka

melakukan sistem tunda jual kopi.  Petani tersebut hanya berfikir realistis yaitu

bagaimana caranya mereka menjual kopi dengan harga yang semaksimal

mungkin.  Menyimpan kopi hingga menemukan harga jual yang cocok tidak sulit,

cukup dengan menjemurnya hingga kering. Kemudian kopi disimpan dalam

karung yang bersih dan ditempatkan di ruangan yang tidak terlalu lembab dan

sedikit tersinari matahari. Setiap musim, petani yang memperoleh hasil lebih

sedikit akan langsung menjual kopi miliknya, sedangkan petani yang memperoleh

hasil lebih banyak menyimpan sebagian kopi miliknya sebagai tabungan.
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Petani di daerah penelitian umumnya telah mendapat pembinaan mengenai

budidaya kopi berkelanjutan, baik dari instansi swasta maupun pemerintah.  Hal

ini tentunya akan berdampak pada peningkatan produksi dan kualitas kopi.  Salah

satu hal yang selama ini mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan tunda

jual atau tidak adalah jumlah produksi yang diperoleh. Ketika produksi kopi lebih

menurun dibanding dengan tahun sebelumnya, petani cenderung menjual

langsung kopi miliknya setelah panen.  Alasan yang selalu dijumpai atau

diutarakan oleh setiap petani adalah masalah kebutuhan rumah tangga,

pembayaran tenaga kerja saat panen, dan modal untuk berusahatani pada musim

berikutnya. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya jumlah yang pasti setiap

tahunnya antara petani yang melakukan tunda jual dan petani yang tidak

melakukan tunda jual.


