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Latar Belakang dan Tujuan. 

 

Sektor perkebunan mengalami pertumbuhan yang konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi. 

Salah satu komoditi juga konsisten dalam memberi kontribusi pada devisa negara adalah kopi. 

Indonesia merupakan merupakan negara kedua eksportir kopi dunia, namun demikian pada tahun 

2007, menurut Direktorat Jenderal Perkebunan, Indonesia juga mengimpor kopi dalam jumlah besar. 

Oleh karena itu pada era saat ini dibutuhkan strategi pengembangan agribisnis kopi yang mampu 

memenuhi kebutuhan permintaan dalam dan luar negeri. Salah satu caranya adalah meningkatkan 

kualitas pengembangan kopi dari daerah-daerah di Indonesia.  

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah penghasil komoditas kopi yang cukup besar. 

Kopi jenis robusta menjadi komoditas unggulan di kabupaten ini. Peran perkebunan kopi sangat besar 

dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung Barat.  

Sentra produksi kopi menyebar di hampir seluruh kecamatan, terutama di kecamatan Sumberjaya, 

Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, dan Pagar Dewa. Salah satu kendala yang dihadapi dalam 

pengembangan kopi adalah produkstivitasnya yang masih belum optimal. Hal ini tentu menjadi 

pekerjaan rumah yang terus dikerjakan agar daya saing kopi robusta asal Lampung Barat, mampu 

bersaing dengan produsen kopi dari daerah lain.  

Dalam bidang pascapanen, pengelolaannya juga masih membutuhkan peningkatan. Selain itu, 

kelembagaan kelompok tani juga perlu ditingkatkan agar mampu mendorong kerjasama sinergis, 

mampu membangun jejaring baru dalam memasarkan hasil produksi kopinya. Daya tawar petani di 

hadapan pedagang besar juga masih rendah, sehingga petani merasa tidak punya pilihan lain ketika 

harga di pasar jauh dari harapan. Ini ditunjukkan dari besarnya hasil panen yang dijual dalam bentuk 

kopi asalan.  

Jika mampu meningkatkan pengelolaan pascapanennya, harga kopi dapat ditingkatkan. Berbagai 

permasalahan mulai dari hulu pada tahapan budidaya hingga pascapanen membutuhkan kajian yang 

lebih mendalam agar dapat dikembangkan strategi yang sistematis dan komprehensif. Karenanya 

diperlukan Kajian Model Pengembangan Agribisnis Kopi Berdaya Saing dan Berkelanjutan guna 

menunjang upaya percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan komoditas 

kopi. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:  

 Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal; 

 Merumuskan alternatif strategi pemerintah daerah dan memilih prioritas strategi yang tepat 

Berikut adalah deskripsi singkat hasil-hasil penting kajian yang dilaksanakan pada bulan Agustus-

Oktober 2019. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data 

primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pekebun kopi dan kelompok tahi, serta 

focus group discussion (FGD) dilakukan dengan stakeholder terkait. Sedangkan data sekunder 

bersumber dari kajian sebelumnya, dokumen pemerintah, buku, dan dokumen lain yang relevan.  

Agribisnis dalam Perspektif Kerakyatan 

Para pendiri bangsa telah merumuskan cita-cita kemerdekaan ekonomi dalam pokok-pokok pikiran 

tentang bangun perekonomian nasional dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya 

pasal 33. Menurut Hatta, dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah 

koperasi, dan hendaknya dimulai susunannya dari desa karena masyarakat Indonesia pusatnya di desa. 

Terkait dengan kondisi agraris maka faktor produksi terutama adalah tanah yang hendaknya dimiliki 

dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat desa.  Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. 
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Substansi ekonomi kerakyatan sekurang-kurangnya mencakup tiga aspek pokok, yaitu: Baswir (2002)  

a. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional yang 

bertujuan untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional.  

b. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, 

harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, 

termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar.  

c. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di 

bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan 

agar menjadi subjek kegiatan ekonomi. Dengan demikian, walaupun kegiatan pembentukan 

produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal swasta atau asing, tetapi penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.  

Unsur ketiga di atas mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat untuk turut memiliki 

modal atau faktor-faktor produksi nasional. Modal dalam hal ini mencakup modal material, modal 

intelektual dan modal institusional. 

 

Agribisnis Berdaya-saing dan Berkelanjutan. 

Konsep agribisnis, menurut Thenu (2013) didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan produksi dan 

distribusi sarana produksi usahatani, kegiatan produksi usahatani (pertanian primer), kegiatan 

penyimpanan, pengolahan, dan distribusi komoditas pertanian dan seluruh produksi olahan dari 

komoditas pertanian. Terdapat 5 subsistem di dalamnya, yaitu: 1) Hulu, berupa ragam kegiatan idustri 

dan perdagangan berbagai sarana produksi pertanian, 2) Pertanian primer atau budidaya, (3) Hilir atau 

subsistem pengolahan yang terkadang disebut sebagai ‗agroindustri‘ (4) sistem perdagangan atau 

tataniaga hasil, dan (5) subsistem jasa pendukung berupa kegiatan penelitian, pengembangan, 

penyediaan kredit, sistem transportasi, pendidikan, dan penyuluhan serta kebijakan makro.  

Dengan melihat definisi agribisnis yang sedemikian luas, maka bagaimana upaya agar agribisnis yang 

dikembangkan dapat memiliki daya saing dan berkelanjutan. Pengertian berdayasaing mengandung 

arti bahwa usaha yang dikembangkan dalam agribisnis harus mampu mendorong pelaku dan produk 

yang dihasilkan memiliki keunggulan-keunggulan, baik dari segi keunggulan komparatif maupun 

keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif lebih menekankan pada semua keunggulan yang 

dimiliki oleh organisasi (masyarakat) disbanding yang lain, sedangkan keunggulan kompetitif lebih 

menekankan tentang bagaimana memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk tujuan berkompetisi 

dengan organisasi atau pihak lain. 

Prinsip berkelanjutan dalam pengembangan agribisnis mengacu kepada keberlanjutan usaha tetapi 

dalam jangka yang lebih jauh. Prinsip ini mencakup pengelolaan usaha yang selaras dengan 

pelestarian lingkungan dan ekosistim agribisnis. Selain itu dari sisi keuntungan yang dihasilkan juga 

tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang, tetapi juga merata kepada pihak-pihak yang telah 

berkontribusi dalam pengembangan daya saing agribisnis. Dalam hal ini manfaat yang dihasilkan dari 

usaha agribisnis diharapkan juga memberi manfaat secara social ekonomi secara lebih luas.   

Dengan melihat agribisnis secara lebih luas, maka upaya-upaya dilakukan dalam pengembangan daya 

saing adalah dengan meningkatkan keunggulan kompetitif dan kreatif sebagai kunci utama dalam 

upaya meningkatkan daya saing produk. Daya saing juga menggambarkan kemampuan melakukan 

terobosan-terobosan dan juga berkaitan erat dengan daya saing daerah yang dapat mendukung 

komoditas pertanian unggulan tertentu. Walaupun daya saing atau kemampuan bersaing di pasar 

dunia sangat penting sebagai strategi memasuki pasar ekspor namun pendekatan daya saing tidak 

dijadikan jangan menjadi perangkap untuk masuk dalam arus liberalisasi perdagangan tetapi tetap 

memperhatikan kepentingan politik dalam negeri yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. 

Peta-jalan Agribisnis Kerakyatan  

Sebagai konsep pembangunan, rerangka pikir (framework of thinking) agribisnis berdayasaing dan 

berkelanjutan dalam kajian ini bertujuan akhir memajukan masyarakat secara luas. Dalam upaya 

pengembangan modelnya, seharusnya dapat menggeser pola semula ―memberi ikan‖ menjadi 

―memberi kail‖. Jika pada awalnya disangka, dengan dihadirkannya berbagai proyek fisik, maka 
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masyarakat di daerah tersebut akan berkembang dan maju. Maka—sekadar menyebut contoh—

disediakan dan dibangunlah berbagai proyek yang pada umumnya berupa sarana fisik seperti benih 

unggul, pupuk dan obat-obatan, serta waduk di kawasan pertanian.  

Disediakan pompa-pompa air dan tandon-tandon air di daerah-daeah rawan kekeringan. Disediakan 

sarana produksi bersama, serta dibangunkan kawasan produksi dan/atau kawasan pajang bersama 

(lingkungan industri kecil) di sentra-sentra usaha-usaha kecil/kerajinan. Selain itu, juga disediakan 

bantuan pendanaan berupa pinjaman lunak (bunga disubsidi) dan hibah. 

Penyediaan sarana-sarana fisik semacam itu—termasuk fasilitas permodalan atau bantuan 

pendanaan—terbukti memang sempat menumbuhkan geliat kegiatan perekonomian dan memperbaiki 

kehidupan kalangan masyarakat yang disasar. Namun sebagian besar hanya sempat tumbuh, tak 

mampu bertahan apalagi berkembang. Berbagai sarana fisik yang disediakan dan fasilitas fisik yang 

dibangunkan menjadi mangkrak tidak lama setelah masa penyediaan dan pembangunannya (sebagai 

―proyek‖) berakhir. Kemajuan yang sempat tercipta tidak berimbas dan tidak lestari. 

Belajar dari ketidak-berlanjutan program-program tersebut, muncul kesadaran bahwa sarana dan 

fasilitas fisik yang disediakan tidak akan berumur panjang jika pengguna atau penerima manfaatnya 

tidak disiapkan lebih dahulu. Sejak itu, program-program pembangunan tidak lagi sekadar 

menyediakan sarana dan fasiltas fisik. Pembangunan itu diiringi dengan berbagai pelatihan bagi para 

calon penerima manfaatnya. Karena tujuan akhir pembangunan ialah memajukan masyarakat, maka 

yang dibangun bukan lagi wilayah (perdesaan), tetapi masyarakat (perdesaan). Konsep pembangunan 

dengan pola ―memberi ikan‖ beralih ke konsep ―memberi kail‖. 

Berdasar pengalaman tersebut maka pelajaran yang bisa diambil untuk mengembangkan agribisnis 

kopi di Lampung Barat, perlu diawali dengan: Pertama, Menyiapkan masyarakat yang akan menjadi 

pemangku kepentingan (stakeholders). Selaras dengan rerangka pikir memberi kail dan seirama 

dengan cita-cita Pengembangan Agribisnis Berdaya-saing dan Berkelanjutan, maka dasar pemikiran 

yang perlu adalah membalik pola berpikir lama yakni dengan bahwa menyiapkan masyarakat sama 

pentingnya dengan menyediakan sarana fisik. 

Penyiapan masyarakat yang perlu bukan sekedar membentuk organisasi pengelola, tetapi terutama 

adalah pembangunan karakter, dilanjutkan dengan pembangunan kelembagaan, dan pembangunan 

jejaring. Jadi, dalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebatas pada pelatihan teknis dan 

administratif saja melainkan harus bertumpu pada pembangunan karakter, kelembagaan, dan jejaring. 

Pelatihan teknis dan pelatihan administratif melekat di setiap aspek ―trilogi pembangunan 

masyarakat‖ yang meliputi tiga unsur yaitu: Karakter—Kelembagaan—Jejaring, yang ditunjukkan 

melalui gambar berikut: 

 

Gambar 1. Peta Jalan Agribisnis Bekelanjutan 
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Pembahasan 

Agribisnis Kopi Lampung Barat. 

Kabupaten Lampung Barat memiliki area perkebunan seluas 65.682,1 ha pada tahun 2017. Dari 

luasan tersebut, areal perkebunan kopi merupakan yang terluas yakni 53.980,9 ha atau sekitar 82,19% 

dari total luas kebun di Lampung Barat. Bahkan dengan luasan tersebut, Lampung Barat merupakan 

kabupaten dengan kebun kopi terluas di Provinsi Lampung. Hal inilah yang antara lain memunculkan 

pertanyaan pada sebagian orang yang memiliki perhatian terhadap perkebunan di Lampung Barat, 

karena yang lebih dikenal di ―luar sana‖ adalah label ―Lampung‖ ketimbang ―Liwa‖ atau ―Lampung 

Barat‖. Berbeda dengan pelabelan kopi di berbagai daerah lain di Indonesia, yang lebih menonjolkan 

daerah asalnya. Tentu, hal ini menjadi ―pekerjaan rumah‖ bagi pemerintah dan masyarakat Lampung 

Barat terkait bagaimana mem-branding kopi yang berasal dari wilayah Lampung Barat. Tabel di 

bawah menggambarkan kabupaten-kabupaten di provinsi Lampung, yang menempatkan kabupaten 

Lampung Barat sebagai yang lebih unggul dari berbagai segi.   

Tabel 1. Sentra Produksi Kebun Kopi Lima Kabupaten di Provinsi Lampung 2018 

Kabupaten Luas Areal (hektar) Produksi (ton) 
Produktivitas  

(Ton/Hektar) 

Lampung Barat 54.051 52.572 0,97 

Tanggamus 41.512 33.482 0,81 

Lampung Utara 25.684 8.725 0,34 

Way Kanan 21.957 8.722 0,40 

Pesisir Barat 6.731 3.622 0,54 

      Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2019 

 

Jika ditelusuri lebih jauh, bagaimana produktivitas kebun di kecamatan sentra pekebun kopi, ada 

beberapa hal menarik. Pertama, selain memiliki areal kebun kopi terluas di provinsi Lampung 

(mungkin juga di Indonesia), semua kecamatan memiliki areal kebun kopi. Kecamatan paling luas 

memiliki areal kebun kopi dimulai dari kecamatan Pagar Dewa (8.493 ha), Sekincau (5.571 ha), Air 

Hitam (4.929 ha), Way Tenong (4.810 ha), dan Batu Ketulis (4.785,5 ha). Kondisi ini sedikit banyak 

juga menunjukkan bahwa peranan kopi tetap penting. Kedua, membandingkan produktivitas kebun 

juga menarik untuk dicermati. Meski mengalami penambahan luas kebun kopi, tapi jumlah produksi 

justru menurun di tahun 2017 dan 2018. Dibandingkan produktivitas pada tahun 2016 sebesar 1,12 

ton/ha, produktivitas kopi pada tahun 2017 hanya 0,97 ton/ha dan 2018 haya 0,88 ton/ha.  

Tabel 2. Produktivitas Kebun Kopi tiap Kecamatan di Lampung Barat 2016-2017 

Kecamatan Tahun 2016  Tahun 2017  Tahun 2018 

  Luas Areal 

(Ha)  

  Ton / 

Ha  

  Luas Areal 

(Ha)  

  Ton / 

Ha  

Luas Areal 

(Ha) 

Ton /Ha 

1. Balik Bukit 1.442,00 0,67 1.419,00  0,69  1.417,00 0.88 

2. Sukau 2.644,00 0,73 2.644,00  0,59  2.642,20 0.88 

3. Lumbak Seminung 2.710,00 0,76 2.716,00  0,83  2.764,00 0.87 

4. Belalau 2.644,00 1,71 (1) 4.621,00  0,64  4.632,20 0.87 

5. Sekincau   5.609,00 (2) 1,14 5.571,00  (2) 0,88  5.571,00 (2) 0.90 (5) 

6. Suoh 1.725,00 0,73 1.743,00  0,49  1.743,00 0.85 

7. Batubrak 2.666,50 1,09 2.729,50  1,20 (5)  2.729,00 0.85 

8. Pagar Dewa 8.337,00 (1) 1,04 8.493,00 (1)  0,92  8.493,00 (1) 0.95 (4) 

9. Batu Ketulis 4.777,00 (5) 0,89 4.785,50 (5)  0,53  4.785,00 (4) 0.85 

10.Bandar Negeri  Suoh 1.719,70 0,78 1.737,00  0,79  1.661,00 0.83 
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11. Sumber Jaya 1.599,80 1,34 (5) 1.713,70  1,26 (3)  1.701,20 0,80 

12. Way Tenong 4.795,50 (4) 1,30 4.810,00 (4)  1,25 (4)  4.769.50 (5) 0.95 (3) 

13. Gedung Surian 2.919,00 1,36 (4) 2.949,20  1,20 (5)  2.946,00 0.85 

14. Kebun Tebu 3.118,00 1,39 (2) 3.120,00  1,43 (1)  3.121,50 0.95 (2) 

15. Air Hitam 4.929,00 (3) 1,37 (3) 4.929,00 (3)  1,37 (2) 4.902,00 (3) 0.98 (1) 

LAMPUNG BARAT 51.635,50 1,12 53.980,90  0,95  53.877,6 0.88 

 

Membandingkan pengusahaan kopi Lampung Barat dengan perkopian dunia dapat memberikan 

gambaran tentang kondisi saat ini. Produsen kopi terbesar dunia pada periode 2012 hingga 2016 

adalah Brazil, dengan persentase sebesar 33,22% dengan rata-rata produksi mencapai 3,30 juta ton. 

Kedua Vietnam, dengan persentase sebanyak 18,14% atau produksi rata-rata 1,67 juta ton, disusul 

Kolombia dengan persentase 8,30% atau rata-rata produksi 765,62 ribu ton. Dengan produksi kopi 

rata-rata 683,64 ribu ton per tahun, Indonesia berada di posisi keempat terbesar produsen kopi dunia 

dengan kontribusi 7,41% terhadap total produksi kopi dunia. Total kontribusi empat negara produsen 

kopi dunia tersebut berkontribusi 70% produksi kopi dunia atau mencapai produksi 6,42 juta ton. 

Gambar 2. Grafik Persentase Produksi Kopi  

 

Sumber: Outlook Kopi 2018 (Kementan) 

Secara umum, volume ekspor kopi dunia pada periode 2012 – 2016 mencapai rata-rata 7,15 juta ton 

yang tersebar di 10 negara eksportir kopi terbesar dunia mencapai total volume ekspor hingga 5,73 

juta ton atau share hingga 80,24% total ekspor kopi dunia. Brazil menjadi negara eksportir kopi 

terbesar di dunia dengan rata-rata volume ekspor mencapai 1,8 juta ton per tahun atau berkontribusi 

sebear 25,24%. Berikutnya dengan total ekspor rata-rata 1,41 juta ton atau menguasai pangsa 

perdagangan kopi hingga 19,70% adalah Vietnam. Indonesia dengan rata-rata ekspor kopi 454,84 ribu 

ton atau menguasai pasar kopi dunia 6,36% berada diposisi keempat dibawah Kolombia yang menjadi 

negara ketiga terbesar eksportir kopi dunia yaitu menguasai pangsa perdagangan kopi hingga 8,42% 

atau volume ekspor hingga 601,38 ribu ton. 

Industri Kopi Bubuk Masyarakat 

Berbeda dengan komoditas perkebunan lain, komoditas kopi sejak dahulu telah mampu diolah sendiri. 

Dengan modal yang tidak terlalu besar, kopi dapat diolah oleh pekebun untuk siap dikonsumsi sendiri 

atau dijual kepada masyarakat yang lain. Demikian pula perajin kopi bubuk, sejak jaman dahulu telah 

banyak berkembang di berbagai tempat di Lampung Barat. Bahkan akhir-akhir ini telah pula 

berkembang menjadi industri kecil yang terpisah dari lingkungan petani atau pekebun kopi, 

membentuk entitas tersendiri. Mereka tidak memiliki kebun tetapi membeli kopi dari petani untuk 

diproses olah menjadi kopi bubuk dengan berbagai jenis kualitas.  

Berdasarkan studi PSEK tahun 2017, jumlah mereka relatif banyak dan tersebar di berbagai tempat di 

wilayah Lampung Barat. Meskipun relatif banyak, namun dapat dikategorikan berskala kecil (UKM). 

Studi tersebut memprediksi jumlah kopi yang diolah oleh industri kecil kopi bubuk, hanya mencapai 

sekitar 5% dari total produksi. Angka ini menunjukkan bahwa kapasitas pelaku usaha jenis ini masih 

tergolong kecil.  
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Gambar 3. Persentase Olahan Kopi Pelaku Usaha Kopi Lampung Barat 

 

Pengolahan kopi pascakebun di Lampung Barat dapat dibilang cukup baik. Banyak UKM memiliki 

usaha pengolahan kopi dengan berbagai varian produk. Mereka biasanya mendapat pasokan biji beras 

dari petani kemudian diolah menjadi beberapa jenis produk seperti: biji beras yang telah disortir, biji 

kopi sangrai, hingga kopi bubuk. Proses pengolahan kopi tersebut didukung dengan alat produksi alat 

kemas yang cukup modern. Peralatan tersebut kebanyakan merupakan bantuan pemerintah setempat.  

Lampung Barat juga memiliki beberapa sentra produksi kopi Luwak yang menjadi olahan kopi 

premium andalan. Beberapa UKM sempat mengalami masalah terkait izin pemeliharaan luwak, 

namun kini sudah banyak yang memiliki izin resmi. Selebihnya tidak ada masalah berarti dalam 

proses pengolahan kopi. Banyak UKM kopi luwak yang memiliki alat produksi lengkap yang mampu 

mengolah kopi hingga menjadi bubuk termasuk dalam hal pengemasan.  

Sebagian besar UKM kopi luwak mengolah kopi menjadi bubuk, tapi ada juga yang menjual dalam 

bentuk biji beras atau bahkan masih berupa bongkahan kering yang biasanya ditujukan ekspor. 

Pelaku Usaha Kopi di Lampung Barat secara umum dapat dibagi menjadi: petani, pengepul, pengolah 

kopi, dan pedagang. Keempat pelaku tersebut membentuk rantai distribusi kopi dari hulu ke hilir. 

Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar melakukan 

pendataan terhadap UKM-Kopi di berbagai tempat. Hasilnya, terdata 41 UKM yang tersebar di 

beberapa kecamatan yakni: Balik Bukit, Air Hitam, Sekincau, Sukau, Pagar Dewa, Kebun Tebu, dan 

Batu Brak. Jenis produk yang dihasilkan ada dua macam yaitu kopi bubuk dan kopi luwak. Angka ini 

tentu masih belum menyasar seluruh pelaku usaha di Lampung Barat. 

Selain dua jenis produk di atas, UKM-Kopi juga membuat jenis produk kopi lainnya sesuai 

permintaan. Semakin banyak permintaan kopi, makin beragam pula jenis dan kualitas kopi yang 

diminta. Dilihat dari kualitasnya, biji kopi dibagi menjadi dua yaitu biji kopi asalan dan biji kopi 

merah. Biji kopi asalan berasal dari campuran buah kopi merah (matang) dan buah kopi hijau (belum 

matang), sedangkan biji kopi merah merupakan kopi pilihan yang buahnya merah. Dengan kualitas 

yang berbeda, harga yang ditawarkan juga berbeda pula. Kini sortasi biji kopi seperti itu sudah 

dilakukan oleh sebagian petani. Para petani sudah sadar bahwa dengan sedikit usaha, mereka dapat 

meningkatkan nilai produknya.  

Petani merupakan pelaku usaha kopi paling hulu. Baik buruknya kualitas kopi sangat tergantung pada 

kemampuan petani mengelola kebun kopinya. Rata-rata petani kopi di Lampung Barat sudah 

menekuni usaha ini selama puluhan tahun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Para petani sudah 

mampu membuat tanaman kopi robustanya kuat dan berbuah lebat dengan teknik stek.  

Kelompok Tani (Poktan) Sinar Harapan yang tergabung dalam Agropolitan Way Tenong merupakan 

salah satu contoh petani yang mampu meningkatkan nilai produk pertaniannya. Selain dapat 

memproduksi makanan ringan dari pisang, mereka juga sudah menjual produk kopi dalam bentuk biji 

beras pilihan. Saat ini Poktan Sinar Harapan rutin menyetor kopi biji beras 2,5 ton per bulan ke 

pengepul. Dengan kualitas tertentu seperti proporsi kopi merah minimal 75%, produk kopi mereka 

dapat dijual dengan harga Rp 27.000/kg.  

Diolah  
5% 

Produksi 
95% 

Diolah

Produksi
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Pengepul atau perantara berfungsi menjadi penghubung dalam rantai distribusi. Dengan modal yang 

dimiliki, pengepul dapat mengirim produk secara efisien. Selain itu mereka juga memiliki akses 

informasi yang memadai sehingga dapat mengetahui informasi penting seperti kebutuhan dan 

ketersediaan produk serta harga pasaran. Sebagian pengepul memiliki kemampuan melakukan sortasi 

untuk menjaga kualitas sebelum dikirim ke titik distribusi selanjutnya. Seorang pemilik gudang di 

kecamatan Sekincau menuturkan bahwa dia harus kembali mencuci dan memilah ulang biji kopi yang 

disetor dari petani mitranya. Meski sudah ditetapkan standar tertentu untuk produk yang disetor 

tersebut, dia masih harus memastikan kualitas agar sesuai standar ekspor.  

Pengolahan kopi di Lampung Barat kebanyakan dilakukan oleh UKM, baik itu usaha individu 

maupun usaha bersama. Untuk usaha bersama biasanya mereka membentuk semacam kelompok, 

seperti Kelompok Wanita Tani, sedangkan usaha individu dimiliki oleh satu atau beberapa pemilik. 

Selain perbedaan kepemilikan, kedua jenis usaha tersebut relatif sama baik dari segi teknik produksi 

maupun skala usaha.  

Dalam rantai distribusi, warung kecil merupakan titik terakhir produk sebelum sampai ke tangan 

konsumen. Warung yang tersebar hingga pelosok desa berperan penting dalam persebaran produk 

kopi di wilayah Lampung Barat. Meskipun di warung juga didapati beberapa merk kopi 

pabrikan/instan, namun kecenderungan warga terutama di daerah pedesaan lebih memilih kopi lokal.  

Pasokan produk kopi di warung biasanya berasal dari agen distributor atau pedagang besar, sedangkan 

agen distributor dapat mengambil produk langsung dari produsen. Di daerah biasanya terdapat satu 

atau beberapa agen distributor tergantung akses dari tempat produksi ke pasar. Tapi ada juga 

produsen/UKM yang langsung menyetor produk kopinya ke warung-warung seperti yang dilakukan 

KWT Mandiri. Jadi selain jadi produsen, KWT Mandiri juga berperan sebagai pedagang 

besar/distributor produk mereka sendiri.  

Keempat pelaku usaha kopi yang disebutkan di atas hanyalah gambaran umum saja. Sebenarnya 

masih ada beberapa pelaku usaha yang memainkan fungsi lain yang spesifik seperti misalnya 

penyedia gudang, penyedia jasa transportasi, dan sebagainya. Semua pelaku usaha tersebut 

berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan kopi yang berdampak pada semakin tingginya 

nilai kopi.  

Gambaran Permasalahan Agribisnis Kopi 

Agribisnis Hulu (On-Farm) 

Lampung Barat memiliki peluang untuk mengembangkan agribisnis dari hulu, meskipun masih 

menghadapi permasalahan dan kendala. Masalah yang muncul di bagian hulu antara lain: lahan dan 

iklim, benih, saprodi, tenaga kerja, modal usaha, serta kelembagaan tani. Masalah pertama adalah 

terkait dengan lahan dan iklim, kopi varietas robusta dapat tumbuh di dataran rendah hingga 

ketinggian 800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Meskipun demikian, kopi robusta tetap sanggup 

beradaptasi hampir di semua level ketinggian. Kopi yang ditanam di dataran tinggi tumbuh lebih 

lambat dikarenakan tingkat kelembaban yang relatif tinggi. Kopi yang ditanam di tempat yang lebih 

tinggi juga memiliki lebih banyak kepadatan sehingga akan menghasilkan berat biji kopi yang lebih 

besar. Ketinggian wilayah Lampung Barat bervariasi antara 600 mdpl hingga 1000 mdpl. Ketinggian 

ini membuat kopi varietas robusta lebih mudah dibudidayakan dibandingkan varietas lain. 

Kebun kopi di Lampung Barat dipengaruhi tingginya curah hujan. Pada periode Februari – Maret 

tahun ini (2019), tingginya curah hujan menurut pekebun telah menyebabkan banyaknya buah kopi 

yang rontok sehingga produksi kopi mengalami penurunan. Tingginya curah hujan juga memengaruhi 

proses pengeringan biji kopi menjadi lebih lama. Biji kopi yang tidak dapat dijemur menyebabkan 

kopi tersimpan dalam kondisi basah dan akan memicu pembusukan. Hujan yang berlebih juga 

membuat buah kopi mengalami keretakan pada daging buahnya karena banyak air yang terserap 

dalam waktu singkat. Buah kopi tersebut memiliki biji kopi yang lebih ringan serta menghilangkan 

kemanisan dari kopi pada saat pengolahan. 

Kondisi lahan dan iklim saat ini berbeda dengan kondisi pada masa lalu, dilihat dari tingkat kesuburan 

tanah, ketersediaan air, kondisi cuaca, dan lain-lain. Menurut pekebun, saat ini kondisi alam kurang 

mendukung bagi produktivitas tanaman kopi, dibanding satu atau dua dekade yang lalu.  

Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

7



    

Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari pola usaha tani intensif pada masa lalu yang mengakibatkan 

penurunan produktivitas secara umum. Pekebun merasakan bahwa tingkat suhu udara saat ini, tidak 

sesejuk dulu. Tidak hanya tanaman kopi, tanaman-tanaman komoditas pertanian lain juga tidak lagi 

mendapatkan tingkat kesuburan tanah dan kondisi iklim seperti di masa lalu.  

Masalah kedua terkait pembenihan. Ada teori yang menyatakan bahwa usia produktif kopi berada 

pada umur tanaman 5 – 25 tahun, setelah itu akan mengalami penurunan produktivitas menjadi kurang 

dari 500 kg/ha. Mayoritas tanaman kopi yang ada saat ini ditanam pada era tahun 1970 hingga 1980-

an yang berarti kini telah berumur sekitar 40-50 tahun.  

Beberapa di antara pekebun kopi telah melakukan peremajaan, yakni dengan cara mengganti tanaman 

baru. Cara ini dilakukan terutama ketika tanaman kopi telah mati. Namun tidak banyak pekebun yang 

melakukan peremajaan karena kurangnya modal. Mereka banyak yang menyiasatinya dengan 

menyangkok (okulasi), pada ranting tanaman yang dianggap sudah tidak bagus hasilnya. Dengan cara 

ini, peremajaan bisa dilanjutkan dengan penyambungan dengan tunas dari ―klon‖ kopi yang dinilai 

lebih baik. Pencangkokan lebih banyak dipilih karena jika harus mengganti dengan tanaman baru, 

maka pekebun akan membutuhkan waktu lama (3-4 tahun) agar tanaman baru tersebut dapat berbuah. 

Benih atau ranting dari klon yang baik, dapat dipenuhi dari lingkungan terdekat, seperti misalnya dari 

lahan tanaman mereka sendiri, tetangga, atau mengajukan permohonan kepada dinas terkait. 

Maka upaya peremajaan yang layak dilakukan ada beberapa pilihan, yakni peremajaan dan sambung 

samping. Dalam peremajaan dapat dilakukan secara masif atau hanya sebagian secara bertahap. 

Peremajaan dilakukan oleh pekebun tergantung dari modal yang mereka miliki. Misalnya dengan 

mengganti tanaman melalui penyulaman. Cara ini dapat dilakukan dengan diikuti oleh penanaman 

komoditas semusim, sambil menunggu tanaman kopi yang diganti dapat memberikan hasil. Dalam 

sambung samping, tidak ada ketentuan batang tua sampai berapa tahun, bisa membantu umur 

ekonomi tanaman lebih panjang. Pilihan ini banyak dilakukan oleh pekebun.   

Masalah ketiga adalah ketersediaan Saprodi seperti: pupuk, desinfektan atau obat-obatan, serta alat-

alat perkebunan. Masalah klasik yang dihadapi para pekebun adalah mahalnya harga pupuk pada saat 

dibutuhkan. Pemerintah selama ini memang telah memberikan subsidi pupuk, namun banyak yang 

mengeluh terkait kualitasnya yang dinilai kurang baik. Selain itu, ada beberapa masalah lain seperti: 

volume bantuan yang beratnya tidak sesuai dengan takaran, produk cacat, atau bahkan kesalahan 

dalam proses pengiriman. Penyediaan pupuk selama ini dilakukan oleh pemerintah melalui PT Pupuk 

Indonesia, serta anak-anak perusahaannya seperti: PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Sriwijaya 

Palembang. Penyedia lainnya adalah pupuk dari produsen swasta. 

Hal lain yang menjadi masalah adalah kelangkaan saprodi saat permintaan tinggi biasanya di awal 

musim tanam sehingga harga menjadi tinggi dan tidak terjangkau. Di saat itu toko/kios saprodi juga 

tidak mampu melayani permintaan pekebun karena terhambatnya pasokan dari distributor hingga 

pabrik. Kondisi ini juga masih ditambah oleh perilaku distributor yang menjual barangnya ke wilayah 

lain karena ada selisih harga. 

Pekebun kopi biasanya melakukan pembayaran setelah panen selesai sehingga menimbulkan waktu 

tunggu pembayaran. Di sisi lain, kios saprodi juga memerlukan dana tunai untuk dapat membeli stok 

barang dan mempersiapkan penjualan berikutnya. Permodalan yang terbatas di kalangan pemilik toko 

maupun kios saprodi membuat skema pembayaran seperti ini menjadi pemasalahan subsistem hulu. 

Masalah keempat adalah tenaga kerja yang umumnya dalam pekerjaan pemeliharaan kebun, seperti 

pemupukan, perawatan tanaman, pemberantasan gulma, panen dan kegiatan lainnya. Bagi petani yang 

sudah berkeluarga, anggota keluarga dapat dipekerjakan tanpa upah untuk mengerjakan kebun kopi 

yang dimiliki. Ini dilakukan sebagai upaya agar pengeluaran biaya tidak membengkak karena harus 

membayar upah tenaga kerja dari luar keluarga. Ketersediaan tenaga kerja sering menjadi kendala 

bagi pemilik kebun kopi, terutama pada saat pemeliharaan dan panen. Saat panen pada umumnya 

mereka harus mencari tenaga kerja dan hal ini menyebabkan terjadinya rebutan tenaga karena kebun 

tetangga mereka juga sedang panen. Kelangkaan tenaga kerja panen ini menyebabkan tingkat upah 

yang meningkat.  

Masalah kelima terkait dengan modal usaha berupa uang. Modal uang ini digunakan untuk 

membiayai keseluruhan usaha budidaya, dari penanaman, pemeliharaan, hingga panen dan 
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pascapanen. Modal ini bervariasi sangat tergantung dari luas lahan dan tanaman. Keberadaan modal 

bagi pekebun membuat mereka mampu menyediakan tenaga kerja, sarana produksi pertanian, 

perawatan lahan dan lainnya. Salah satu kendala bagi pekebun kopi dalam mempersiapkan modal 

adalah mereka tidak memiliki simpanan modal yang cukup saat panen kopi.  

Hasil panen tidak cukup disisihkan menjadi modal untuk pemeliharaan. Hasil panen yang hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, membuat pekebun sering tidak sanggup 

menyisihkan uang dan kehabisan kas pada saat diperlukan.  

Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan keuangan bagi pekebun agar sirkulasi uang dari hasil kebun 

dapat diinvestasikan untuk pemeliharaan dan perbaikan kebun sehingga bisa meningkatkan hasil. 

Salah satu strategi yang digunakan pekebun adalah dengan menanam tanaman sela, seperti sayuran 

agar mereka dapat memperoleh pemasukan dalam waktu cepat (dalam satu atau tiga bulanan). 

Beberapa tanaman lain yang saat ini diusahakan oleh pekebun di antaranya adalah pisang, sayur, dan 

rempah-rempah. Di beberapa tempat lain, strategi ini tidak hanya menjadi tambahan pemasukan, 

tetapi dapat menjadi pemasukan utama. Seperti yang ada kabupaten tetangga Lampung Barat, melalui 

kemitraan dengan perusahaan yang menanam pisang (jenis cavendis, great giant pineapple). 

Fasilitas kredit dari lembaga keuangan sebenarnya cukup membantu usaha pekebun kopi. Mereka 

seringkali tidak memiliki pencatatan keuangan yang rapi sehingga sulit untuk memprediksi 

pengeluaran yang seharusnya dapat dipenuhi melalui kredit perbankan. Kebutuhan pengeluaran atau 

likuiditas untuk pengolahan lahan, perawatan, hingga panen dan pascapanen, tidak direncanakan sejak 

awal, tapi dipenuhi pada saat kebutuhan tersebut terjadi. Ini membuat pekebun mengelola kebunnya 

berdasarkan ada tidaknya modal yang dimiliki. Meskipun demikian, ada pula pekebun yang telah 

mulai akrab dengan memanfaatkan fasilitas kredit dari BRI. Menurut salah seorang pekebun, saat ini 

telah ada kemudahan kredit bagi petani kopi dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI. 

Kemudahan ini diwujudkan melalui persyaratan pengajuan kredit yang tidak terlalu rumit bagi petani. 

Bagi anggota kelompok tani yang telah berdiri selama lima tahun, pihak Bank dapat langsung 

mencairkan KUR tersebut. Besaran bunga dari kredit tersebut hanya 9 persen. KUR disalurkan 

sebagai wujud komitmen pemerintah dalam intensifikasi penggunaan lahan kopi oleh para pekebun, 

dengan subsidi bunga yang besarannya 3 persen. 

Masalah keenam adalah kelembagaan tani. Kelembagaan berfungsi penting antara lain dalam 

meningkatkan keberhasilan agribisnis pekebun baik dalam pengembangan budidaya komoditas 

maupun pertukaran informasi. Usaha pekebun kopi pada umumnya memiliki ciri-ciri: (1) skala usaha 

kecil dan penggunaan modal kecil; (2) penerapan teknologi usahatani belum optimal; (3) belum 

adanya sistem pewilayahan komoditas yang memenuhi azas-azas pengembangan usaha agribisnis; (4) 

penataan produksi belum berdasarkan keseimbangan antara supply dan demand; dan (5) sistem panen 

dan penanganan pascapanen yang belum prima; serta (6) sistem pemasaran hasil belum efisien dan 

harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang.  

Ciri-ciri ini menunjukan bahwa kelemahan pekebun secara kolektif membutuhkan bentuk kerjasama 

yang dilembagakan agar daya tawar mereka dapat ditingkatkan. Menurut salah seorang anggota 

kelompok tani Nusa Indah di Giham Sukamadju, ia berupaya bersama anggota kelompoknya agar 

mau bergabung menjadi anggota koperasi Agro Panca Bhakti (APB) di Sekincau. Dengan cara 

penggabungan kelompoknya kepada kelompok yang telah menjadi anggota koperasi APB, 

menurutnya dapat meningkatkan kemampuan kolektif kelembagaan yang ada. Kini kelompok tani 

yang bergabung memiliki kesempatan untuk saling belajar dan berbagi informasi baik dari segi 

pengolahan maupun pemasaran kopi, memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan, dan kesempatan 

lain yang bermanfaat bagi petani. 

Agribisnis Hilir (Off Farm) 

Kegiatan off-farm kopi dimulai dari pemanenan. Panen kopi yang baik adalah setelah buah matang, 

ditandai dengan warnanya yang merah. Panen buah merah menghasilkan kualitas yang baik. Ada 

beberapa pilihan pengolahan buah kopi, yaitu: 

 Natural. Buah kopi awalnya dijemur, setelah dirasa cukup kering dimasukan ke dalam huller. 

Biji kopi yang didapatkan bisa langsung dijual. Jika kopi yang dipetik berasal dari buah merah, 

maka harga bisa mencapai Rp 40.000 per kilogramnya. 
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 Full wash. Pola ini dilakukan dengan perambangan buah kopi setelah dipanen. Perambangan 

menggunakan media air atau proses sortasi dengan mengambangkan buah kopi. Proses sortasi 

menggunakan air ini dilakukan selama dua hari dua malam dengan penggantian air bersih setiap 

5 jam. Proses perambangan ini membuat biji kopi cenderung memiliki aroma buah buahan. 

Setelah perambangan, kopi dimasukan kedalam pulper untuk memisahkan kulit dan daging buah 

dari bijinya lalu dijemur. Setelah penjemuran biji kopi dimasukan kedalam mesin huller untuk 

pengupasan kopi secara kering. Setelah itu biji kopi disortir berdasarkan ukuran biji. Waktu 

pengolahan buah kopi dengan metode full wash membutuhkan waktu setidaknya satu minggu 

dengan suhu lingkungan kurang lebih 25o
C. 

 Semi wash. Proses pengolahan buah kopi dengan semi wash hampir sama dengan metode full 

wash, namun tidak dilakukan perendaman dalam waktu yang lama. 

 Honey process. Proses pengolahan buah kopi dengan metode honey process sama dengan metode 

full wash. Bedanya adalah proses penjemuran kopi tidak boleh terpapar sinar matahari. Metode 

honey process ini menuntut munculnya rasa manis dari getah yang berasal dari buah kopi. Harga 

biji kopi hasil olahan honey process pada saat penelitian ini dilakukan adalah Rp90.000 per 

kilogramnya. Pengolahan dengan cara ini membutuhkan bangunan khusus berbentuk dome 

sebagai tempat penjemurannya. 

 Wine process. Pengolahannya menggunakan proses fermentasi, baik fermentasi aerob maupun 

anaerob. Lama fermentasi adalah lima hari dan penyimpanan kopi berkisar antara 35 hari hingga 

45 hari. Harga wine coffee adalah Rp250.000/kg.  

Mayoritas pekebun kopi di Lampung Barat belum melakukan proses pengolahan tersebut. Pedoman 

umum sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi tentang Good 

Handling Practices (GHP), yang antara lain menjelaskan tentang tahapan proses panen di atas. Pada 

umumnya, pekebun memanen buah kopi dengan mengabaikan tahapan proses di atas. Pola yang 

mereka lalukan disebut dengan memanen dan menjual kopi secara asalan. Artinya tidak dilakukan 

proses seleksi mana buah petik merah, buah petik hijau, buah dengan ukuran lebih besar atau kecil, 

termasuk ukuran kadar air. Semuanya dicampur dan langsung dijual kepada pengepul atau tengkulak.  

Pelaku usaha kecil yang berasal dari koperasi petani, perseorangan, dan industri rumah tangga di 

Lampung Barat hanya mampu mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk atau kopi bijian. Kemampuan 

pengolahan kopi di Lampung Barat masih terkendala pada keterbatasan alat-alat produksi, penguasaan 

teknologi pengolahan kopi, serta tidak adanya standardisasi dan sertifikasi maupun good 

manufacturing process (GMP), juga terkait permodalan. Dalam hal mengemas produk olahannya saja, 

mereka masih terkendala pada sedikitnya pilihan alat pengemasan maupun pihak penyedia jasa 

pengemasan. Tidak adanya inovasi pengolahan kopi membuat pilihan pekebun menjadi terbatas saat 

harga kopi bijian menurun.  

Kebijakan Pusat dan Daerah 

Pembangunan pertanian adalah faktor yang mendukung pembangunan nasional. Terbangunnya 

pertanian melalui kebijakan yang pro petani akan memengaruhi pasokan bahan baku terhadap 

industri, terkendalinya stabilitas harga, terciptanya lapangan kerja, serta terentaskannya kemiskinan. 

Semua ini merupakan penggerak perekonomian nasional.  

Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah akan menentukan daya saing komoditas kopi. 

Sebagai komoditas perkebunan yang sangat mendominasi di Lampung Barat, kopi menjadi sumber 

pendapatan bagi masyarakat, serta areal penanamannya juga tersebar di seluruh wilayah Kecamatan. 

Budidaya Kopi robusta juga telah diusahakan secara turun temurun. 

Beberapa kebijakan yang memberi keuntungan pada agribisnis kopi Lampung Barat adalah adanya 

Sertifikasi Indikasi Geografis oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI dan 

ditetapkannya Lampung Barat sebagai Kawasan Perkebunan Kopi Nasional oleh Menteri Pertanian 

Republik Indonesia. Sementara itu kebijakan lain yg sudah dijalankan antara lain: 

 Bantuan pupuk 

 Bantuan traktor, gembor utk semprot, bahan bakar premium bersubsidi, huller 

 Penguatan kelompok tani dan koperasi  

 Kebijakan ekspor Indonesia, pajak ekspor, 10%, tahun 2018 pembebasan pajak pertambahan 

ekspor 0% 

Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

10



    

Keberadaan Badan Usaha Milik Pekon/Desa (BUMP) kedepan harus dijadikan sebagai agen penyalur 

pupuk. Selain itu juga BUMP perlu didorong menjadi eksportir kopi yang bermitra dengan 

pengumpul dan kelompok tani kopi. Agribisnis Komoditas Kopi ini juga terbantu semenjak adanya 

program dana desa. 

Sebelum tahun 2019, Lampung Barat berstatus daerah tertinggal. Pemda memprioritaskan 

pembangunan infrastruktur jalan antar kabupaten, kecamatan dan desa. Hal tersebut dapat 

meningkatkan mobilitas warga, serta memperlancar distribusi hasil bumi dan mendukung peningkatan 

perekonomian daerah. Pembangunan infrastruktur erat kaitannya dengan keberhasilan agribisnis 

komoditas daerah. Keberadaan jalan, listrik, air, dan utilitas lain akan membuat komoditas daerah 

berkembang karena adanya peningkatan mobilitas serta menjadikan masyarakat lebih dinamis. 

Dampak pembangunan infrastruktur ini Kabupaten Lampung Barat dapat terlepas dari status 

Kabupaten Tertinggal pada akhir tahun 2018 

Analisis Lingkungan dan Model 

Isu Strategis dan Alternatif Solusi 

Untuk melakukan sistematisasi dalam melalukan analisis, maka isu-isu strategis dikelompokkan ke 

dalam tiga kategori/dimensi, yakni: Dimensi Sumber Daya Manusia, Dimensi kelembagaan atau 

modal sosial, dan Dimensi fisik, material, dan infrastruktur. Ketiga kelompok isu strategis tersebut 

mencakup baik agribisnis di hulu (on-farm) maupun di hilir (off farm).  

Dimensi SDM. Pengetahuan dan teknologi tentang agribisnis sesungguhnya telah dimiliki oleh 

pekebun kopi karena mereka belajar dari pengalaman selama bertahun-tahun bahkan secara turun 

temurun. Namun dalam praktiknya mereka cenderung abai terhadap prinsip-prinsip pengelolaan 

agribisnis yang baik (GAP) termasuk good manufacturing practices (GMP) karena keadaan yang tidak 

memungkinkan. 

Keadaan tersebut bisa berasal dari dalam diri pekebun sendiri, maupun dari pihak luar. Pengetahuan 

turun-temurun mereka tidak pernah ditularkan, diasah, atau dievaluasi dengan baik, termasuk dalam 

penerapannya. Sehingga bagi pihak luar (peneliti), pekebun terkesan tidak memiliki pengetahuan 

tentang budidaya yang baik. Persoalan ini sesungguhnya hanyalah soal cara-pandang atau perspektif. 

Oleh karenanya, proses belajar atau transfer pengetahuan membutuhkan media yang memungkinkan 

terjadi secara dua arah melalui proses dialogis. Sehingga pemahaman terhadap suatu topik tertentu 

menyangkut budidaya dapat dipahami secara utuh.  

Pengetahuan tentang budidaya termasuk dalam melakukan rekayasa tanaman melalui sambung-

samping, pemilihan klon dari keluarga tanaman kopi yang baik, pola perawatan melalui pemupukan, 

penyiangan yang baik, dan lain-lain sebenarnya sedikit banyak telah dimiliki para pekebun, melalui 

transfer pengetahuan secara turun temurun. Kondisi ini mendapatkan konfirmasi ketika tim PSEK 

melakukan wawancara dengan para pekebun di wilayah Rigis Jaya, Padang Tambak, Kenali, dan lain 

tempat.  

Dalam kaitan dengan tujuan penyusunan model kajian ini, maka permasalahan mendasar terkait 

dengan dimensi sumber daya manusia (SDM) adalah:  

 Pelatihan agribisnis berdayasaing dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun 

pihak-pihak lain, belum mampu menjangkau seluruh pekebun. Salah satu penyebabnya karena 

program pelatihan hanya bersifat insidentil dan kurang sistematis. 

 Pendampingan yang dilakukan belum mampu menggerakkan penerapan GAP dan GMP secara 

kolektif dan berkelanjutan, termasuk prinsip-prinsip keunggulan komparatif melalui pembentukan 

kelompok/koperasi dan penerapan prinsip pelestarian lingkungan.  

 Selain itu, pada tataran pascapanen atau off-farm, akses informasi menyangkut pasar, hanya 

dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Informasi pasar yang asimetris ini menyebabkan para pekebun 

yang bermodal kecil menjadi tidak memiliki daya tawar ketika mengambil keputusan menyangkut 

bisnis mereka.  

Berdasarkan kondisi tersebut, alternatif solusi dari sisi pengembangan SDM adalah perlu 

dikembangkan pusat-pusat pembelajaran ditingkat komunitas (Community Learning Centre) untuk 

para pekebun. Agar lebih intensif dan menyasar pada wilayah usaha maka perlu dibuat CLC on-farm 
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Tabel 5. Alternatif Solusi Dimensif Fisik dan Material 
Isu strategis Isu dimensi fisik / material Alternatif Solusi 

Peremajaan dan 

Kesehatan 

Lingkungan 

Dilema antara kepentingan peremajaan tanah dan pohon namun 

terkendala pada tuntutan keberlangsungan produktivitas panen 

kopi. Peremajaan dan penanaman ulang hingga menemui tingkat 

produktivitas normal membutuhkan waktu minimal 3 tahun.  

Perlunya 

pedoman/modul tentang 

alternatif strategi 

peremajaan tanaman 

sesuai kemampuan 

Pengaturan clone belum rapi. Banyak bibit kopi yang sangat 

bergantung pada iklim. 
 

Ketergantungan yang tinggi terhadap pupuk kimia dan obat hama 

kimia. Ketergantungan dimulai sejak program Bimas pada era Orde 

Baru yang mengharuskan petani menggunakan pupuk kimia.  

Perlu modul strategi 

pengurangan 

ketergantungan pupuk 

kimia, program 

konservasi, modul 

pengembangan pupuk 

organic 

Terjadi pengikisan tanah sebanyak 2mm per tahun karena lahan 

miring dan habisnya hutan.  

Pemaksaan produktivitas tinggi untuk mengejar hasil dari Vietnam 

yang harganya lebih murah sehingga tanah menjadi jenuh oleh 

pupuk.  

Kuantitas dan 

Kualitas  

Dilema antara konsisten pada tanaman kopi atau berkompromi 

dengan menanam komoditi lain, yang sebagian besar dengan 

metode tumpang sari. Konsekuensi adalah perubahan rasa karena 

kopi mudah terpengaruh oleh tanaman di sekitarnya.  

Pengembangan demplot 

tumpangsari kopi dan 

tanaman lain (cash crop) 

yang sesuai 

Sertifikasi  Para petani masih banyak yang merasa berat dengan adanya 

sertifikasi kopi karena terganjal biaya yang mahal. Ada 

kecenderungan bahwa sertifikasi kopi hanya menguntungkan 

pemain besar.  

Sertifikasi oleh koperasi  

Pergudangan 

(kemampuan 

petani menahan 

barang & pilihan 

pasar) 

Trader memiliki akses ke gudang sehingga para eksportir tidak lagi 

berhubungan dengan petani. Petani tidak memiliki kemampuan 

untuk memperlama penyimpanan kopi untuk memperoleh tingkat 

harga yang baik.  

Inisiasi pengadaan 

fasilitas penyimpanan 

kolektif melalui 

BUMDes/Koperasi. 

 

Model Kerakyatan dalam Pengembangan Agribisnis Kopi. 

Dalam penyusunan model, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah menyusun visi dan misi, yang 

pada umumnya dapat merujuk pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, konstitusi, 

regulasi, termasuk teori-teori. Nilai dasar ideologis dalam penyusunan agribisnis berdayasaing dan 

berkelanjutan merujuk pada cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam rumusan pembukaan 

UUD 1945 ―….memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan….‖.  

Nilai dan cita-cita itu juga yang menjadi rujukan dalam penyusunan undang-undang dan peraturan 

pemerintah pusat maupun daerah. Nilai-nilai dasar yang kini masih berkembang dan dijunjung tinggi 

dalam masyarakat, seharusnya digunakan dalam pengembangan agribisnis karena secara langsung dan 

tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat. Berikut adalah kerangka pengembangan agribisnis 

kopi Lampung Barat: 

 

Gambar 4. Kerangka Pengembangan Agribisnis Kopi Lampung Barat 
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Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka rangkuman model pengembangan agribisnis berdaya saing dan 

bekelanjutan di Lampung Barat, yang dijiwai oleh perspektif dan semangat kerakyatan adalah sebagai 

berikut. Pertama, faktor-faktor utama yang melandasi model terdiri dari tiga dimensi yakni sumber 

daya manusia (SDM), kelembagaan, dan fisik-teknis. Dimensi SDM merupakan dimensi yang 

menjadi titik awal dalam pelaksanaan model. Dimensi ini berisi tentang community learning center 

sebagai wadah untuk pengembangan pengetahuan dasar mengenai agribisnis dan melakukan 

perencanaan. Dimensi kelembagaan berisi tentang upaya-upaya pengembangan pengetahuan, bisnis, 

dan jejaring yang dilakukan secara bersama. Kebersamaan (kolektivitas dan kerja sama) menjadi nilai 

yang akan dikembangkan untuk mencapai kemajuan bersama. Kebersamaan ini diharapkan mampu 

mengurai permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi. Modal fisik-teknis berisi tentang 

teknologi, bisnis, dan pembiayaan yang dibutuhkan dalam mengembangkan model agribisnis. 

 

Gambar 6. Model Kerakyatan dalam Pengembangan Agribisnis Kopi di Lampung Barat 

 

Rekomendasi 

Upaya penyusunan model agribisnis berdayasaing dan berkelanjutan perlu dikontekstualisasi, merujuk 

pada aturan, nilai-nilai sosial budaya masyarakat, potensi, dan kebijakan dan program sebelumnya di 

Lampung Barat. Upaya ini dapat merujuk pada dokumen konstitusi, regulasi, visi-misi Pemda, teori 

akademis, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.  

Selain itu, agar tidak memulai dari ―nol‖, kebijakan dan program terdahulu dapat menjadi salah satu 

landasan dalam penyusunan kebijakan dan program agribisnis melalui evaluasi, adaptasi, dan 

penyempurnaan. 

Kondisi agribisnis kopi yang berkembang di Lampung Barat memiliki beberapa keunggulan, 

diantaranya adalah: Luas lahan dan produktivitas kopi rata-rata per hektar termasuk tinggi dibanding 

kabupaten lain, kondisi lingkungan iklim dan geografis yang mendukung pertumbuhan tanaman kopi 

(robusta). Dari sisi sumberdaya manusia dan kelembagaan petani, menunjukkan besarnya jumlah 

pekebun (68% mata pencaharian penduduk berkaitan dengan kopi) dan kelompok tani terdaftar yang 

cukup banyak (900 lebih).  

Kesadaran petani kopi untuk tetap bertahan pada komoditas kopi masih cukup besar meskipun 

kondisinya sering menghadapi krisis harga karena memiliki sejarah yang panjang, sehingga tetap 

masih dikenal secara nasional maupun internasional. Generasi muda tetap tertarik mengusahakan 

kopi, yang berarti adanya regenerasi. Selain itu, pengetahuan mulai on-farm dan off-farm juga relatif 

dikuasai. Last but not least, komitmen pemerintah kabupaten dalam mendorong produksi dan 
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pemasaran kopi tetap besar misalnya dengan melakukan inovasi-inovasi, pemberdayaan, 

pengembangan ―kampong Kopi‖, ―sekolah kopi‖, agrowisata, dan lain-lain. 

Namun demikian, kondisi agribisnis kopi Lampung Barat, masih memiliki banyak kelemahan, 

diantaranya adalah: Kondisi keterbatasan modal sehingga mengalami kesulitan untuk menerapkan 

GAP, GHP, dan GMP secara lengkap.  

Selain itu pengetahuan mengenai GAP, GHP, dan GMP, juga belum menyebar secara luas. 

Kelembagaan kelompok tani, koperasi tani, juga belum maksimal dalam meningkatkan daya tawar 

dan belum mampu mendorong penguatan kapasitas anggota dan masyarakat dalam hal pengetahuan. 

Penyuluh khusus kopi juga hampir tidak ada. Beberapa gagasan dan inovasi yang dikembangkan 

pemerintah masih bersifat ―top-down‖, belum melibatkan atau berkolaborasi dengan masyarakat 

secara luas, sehingga belum mampu mendorong terciptanya kader-kader wirausaha social kopi 

(social-entrepreneur) yang mandiri dan inovatif, serta pemanfaatan potensi pengetahuan dan 

teknologi informasi dalam pengembangan bisnis kopi (masih bersifat individual).  

Peluang pasar agribisnis kopi sebenarnya masih terbuka luas seiring perubahan gaya hidup 

masyarakat di kota-kota besar dalam gaya hidup minum kopi (lewat menjamurnya café-café). Visi 

dan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam perkopian yang mewujud dalam berbagai 

kebijakan berpeluang meningkatkan usaha agrobisnis kopi seperti kebijakan penyediaan infrastruktur 

fisik dan non-fisik (akses jalan, infrastruktur energi dan teknologi informasi) makin merata hingga ke 

pelosok, kebijakan menyangkut perdesaan, agrowisata, dan lain-lain, berpeluang meningkatkan akses 

pekebun kopi terhadap pemasaran.  

Pada saat yang sama, ancaman terhadap keberlanjutan agribisnis kopi Lampung Barat juga perlu 

menjadi perhatian semua pihak, seperti kondisi perubahan iklim yang makin mengurangi daya dukung 

lingkungan terhadap tanaman kopi akibat kurangnya dukungan konservasi lingkungan. Kinerja lahan 

yang makin berkurang, top-soil yang subur berkurang, sebagai akibat eksploatasi lahan melalui pupuk 

dan pestisida kimiawi. Selain itu, ancaman kondisi saat ini yang juga perlu diwaspadai adalah potensi 

menguatnya kelompok kuat (pengepul dan pedagang besar) dalam menentukan harga, sebagai akibat 

liberalisasi ekonomi. Kondisi-kondisi persaingan yang tajam tersebut juga membuat potensi konflik 

akibat ketidakadilan ekonomi menjadi semakin meningkat. 

Sebagaimana pilihan strategi telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu disusun strategi jangka 

pendek dan menengah. Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada 

merekomendasikan strategi kebijakan yang disusun berdasarkan jangka waktu, khususnya dalam 

jangka waktu 1-3 tahun ke depan. Dalam rangka mengoperasionalkan model pengembangan 

agribisnis kopi berdayasaing dan berkelanjutan di kabupaten Lampung Barat, maka diperlukan 

beberapa tahapan  :  

 Pembentukan Community Learning Center (CLC) di tiap kecamatan yang menjadi focus 

berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan unggulan sesuai dengan potensi dan karakteristik 

masyarakat setempat. Dalam model telah ditetapkan terdapat 5 prinsip dasar yang dikaitkan 

dengan potensi serta program pemerintah terdahulu.  

 Lokasi yang direkomendasikan meliputi: kecamatan Way Tenong yang ditetapkan sebagai 

kawasan Agropolitan, maka CLC yang dikembangkan lebih banyak menfokuskan kurikulumnya 

pada aplikasi penerapan GAP dan GHP; Kecamatan Air Hitam, memiliki fokus pada GMP, 

kecamatan Belalau pada kearifan adat dan budaya local; Kecamatan Sekincau pada koperasi dan 

partisipasi perempuan; dan Kecamatan Sumber Jaya pada pendidikan dan teknologi (Agro-tekno 

park). Penamaan CLC seyogyanya menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami termasuk 

menggunakan bahasa local.  

 Inisiasi tahun pertama dapat dilakukan melalui Training for Trainer kepada kader-kader dari lima 

kecamatan tersebut, yang diharapkan mampu membentuk Pokja (working group) 

mengembangkan start-up bisnis kolektif di masing-masing wilayah tersebut.  

 Dari sisi pemerintah daerah juga perlu mempersiapkan kelompok kerja yang terdiri dari instansi 

terkait seperti Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas 

Kominfo, dan Bappeda, termasuk memanfaatkan kelembagaan yang telah ada seperti 

Musyawarah Antar Desa. Diharapkan ada pertemuan yang sifatnya reguler untuk memantau 

perkembangan, termasuk untuk mensinkronkan program yang ada di dinas. 
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 Target jangka menengah dari sisi pelembagaan misalnya setelah berbagai elemen-elemen di atas 

dapat bekerja, maka pada tahun kedua atau ketiga, dapat dibentuk Forum Partisipasi dan 

Kolaborasi Agribisnis Kopi Lampung Barat.  

Gambar 2. Lima Lokasi Pengembangan Agribisnis di Lampung Barat 

 

 

Gambar 3. Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Kopi Lampung Barat  
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ABSTRAK 
 

Daerah Lampung bagian barat, khususnya Liwa (Ibukota Kabupaten Lampung Barat) merupakan daerah yang 

rawan akan bencana gempabumi dan longsor. Gempabumi yang bersifat merusak dan mengakibatkan bencana longsor 

telah terjadi di daerah Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung pada tahun 1933 dan 1994. Selain 

gempabumi, daerah Liwa dan sekitarnya juga rawan peristiwa tanah longsor, tercatat tahun 2013 hingga bulan Juli 

tahun 2016, di daerah ini telah terjadi peristiwa tanah longsor sebanyak ± 16 kejadian. Umumnya peristiwa longsor 

terjadi di antara bulan November sampai dengan bulan April, serta terjadi di sepanjang lereng jalur jalan transek Liwa-

Bukit Kemuning, Ranau, dan Krui. Kejadian longsor tersebut telah mengganggu roda perekonomian masyarakat 

sekitar karena akses jalan menjadi terputus. Jalur ini merupakan jalur utama menuju beberapa wilayah Sumatra 

lainnya seperti Sumatra Selatan dan Bengkulu. Salah satu jalur lintas barat (JALINBAR) ini adalah jalur Liwa-

Sumberjaya yang secara adminsitratif termasuk ke dalam Kabupaten Lampung Barat yang memiliki fungsi 

sebagai feeder road lintas Barat yang setiap harinya dilintasi oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari kendaraan 

kecil sampai dengan kendaraan bertonase besar. Status jalan yang sebelumnya merupakan jalan provinsi, 

kemudian pada akhir 2009 ditingkatkan menjadi jalan negara. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu adanya suatu 

kajian desain penahan longsor yang berbasis kearifan lokal sehingga pengetahuan dan pemahaman ini dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya penanganan dan ketangguhan apabila ada ancaman longsoran di 

Kabupaten Lampung Barat. Dengan memperhatikan kondisi geografis dan geologi daerah Jalur Lintas Barat Liwa-

Sumberjaya, maka desain penahan longsor yang baik digunakan adalah desain biologi (BioEngineering 

Approach). Tanaman yang bisa digunakan sebagai penahan longsor adalah bambu, akar wangi, kaliandra, dan kopi 

dengan model yang sudah ditentukan. 
 

ABSTRACT 

 

The western part of Lampung, especially Liwa (the capital of West Lampung Regency), is an area that is 

prone to earthquake and landslides. Damaging earthquakes that cause landslides have occurred in the Liwa 

area, West Lampung Regency, Lampung Province in 1933 and 1994. In addition to the earthquake, the Liwa 

and surrounding areas are also prone to landslide events, recorded from 2013 to July 2016, in the area this has 

happened ± 62 events of landslides. Generally landslides occur between November and April, and occur along 

the slopes of the Liwa-Bukit Kemuning, Ranau and Krui transect roads. The landslide incident has disrupted 

the economy of the surrounding community because the access road has been cut off. This route is the main 

route to several other Sumatra regions such as South Sumatra and Bengkulu. One of the western crossing 

lanes (JALINBAR) is the Liwa-Sumberjaya route which administratively belongs to the West Lampung 

Regency which has the function as a Western cross feeder road that is crossed daily by various types of 

vehicles, ranging from small vehicles to large tonnage vehicles. The status of the road which was previously a 

provincial road, then at the end of 2009 was upgraded to a national road. Based on the above, it is necessary to 

have a design study based on local wisdom of landslides so that this knowledge and understanding can be 

utilized by the community in handling and resilience in the event of an avalanche threat in West Lampung 

Regency. By taking into account the geographical and geological conditions of the Liwa-Sumberjaya West 

Cross Road area, the design of a landslide barrier that is well used is the biological design (BioEngineering 

Approach). Plants that can be used as a barrier to landslides are bamboo, fragrant roots, calliandra, and coffee   

with a predetermined model. 
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PENDAHULUAN 

Daerah Lampung bagian barat, khususnya Liwa (Ibukota Kabupaten Lampung Barat) merupakan daerah yang rawan akan 

bencana gempabumi dan longsor. Hal ini dikarenakan daerah Liwa dilalui oleh Sesar Sumatra (Natawidjaja dkk, 2017; 

Aribowo, 2016; Yudhicara, 2018) dan berada di daerah pegunungan dengan kemiringan lereng curam-sangat curam 

(Iqbal, 2018) (Gambar). 

 

Gambar 1. Peta Geologi Regional Daerah Lampung Barat 

 

 

Gempabumi yang bersifat merusak dan mengakibatkan bencana longsor telah terjadi di daerah Liwa, Kabupaten Lampung 

Barat, Provinsi Lampung pada tahun 1933 dan 1994 (Widiwijayanti dkk, 1996; Soehaimi dkk, 2002) Gempabumi yang terjadi 

bersumber dari pergerakan Sesar Sumatra Segmen 

Kumering yang merupakan salah satu segmen dari 19 segmen Sesar Sumatra. 

Selain gempabumi, daerah Liwa dan sekitarnya juga rawan peristiwa tanah longsor, tercatat tahun 2013 hingga bulan Juli tahun 

2016, di daerah ini telah terjadi peristiwa tanah longsor sebanyak ± 16 kejadian (Gambar 2). Umumnya peristiwa 

longsor terjadi di antara bulan November sampai dengan bulan April (awal musim hujan sampai dengan musim hujan 

berakhir), serta terjadi di sepanjang lereng jalur jalan transek, yaitu jalur jalan transek Liwa-Bukit Kemuning, jalur jalan 

transek Liwa-Ranau, dan jalur jalan transek Liwa-Krui. Kejadian longsor tersebut telah mengganggu roda perekonomian 

masyarakat sekitar karena akses jalan menjadi terputus. 

 

              Gambar 2. Salah satu peristiwa longsor di jalur transek Liwa-Sumberjaya 
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Penelitian mengenai bencana gempabumi dan longsor di daerah Liwa dan sekitarnya sudah dilakukan sejak tahun 1985-an, 

sekitar satu dasawarsa sebelum gempabumi merusak yang melanda daerah Lampung Barat pada tahun 1994. Setelah kejadian 

gempabumi tersebut, juga telah banyak dipublikasikan penelitian yang membahas patahan, gempabumi, dan longsor di daerah 

ini.  

Hanya saja penelitian yang telah dilakukan cukup lama tersebut belum dapat tersampaikan kepada pemangku kebijakan di daerah 

dan juga masyarakat sekitar. Salah satu usaha untuk menyampaikan hasil penelitian adalah dengan melakukan penelitian dan 

diseminasi Pengurangan Resiko Bencana. 

 

PENELITIAN GEMPABUMI DAN LONGSOR DAERAH LIWA DAN SEKITARNYA. 

 

Daerah Selat Sunda dan Lampung sejak tahun 1983 telah diselidiki secara intens oleh tim gabungan Indonesia-Perancis yang 

mencakup penelitian- penelitian geologi marin, seismologi, seismotektonik, dan juga gunungapi (Sudaryanto dkk, 1993). 

Penelitian kebencanaan di daerah Liwa dimulai sejak tahun 1991, pada saat itu dihasilkan publikasi mengenai geometri dari 

sesar Sumatra dan hubungan antara sesar mendatar dan kaldera gunungapi yang diinterpretasi menggunakan citra satelit 

(Bellier dkk, 1999). 

 

Dalam kurun waktu + 25 tahun (1993 – 2018) para peneliti dari berbagai institusi (LIPI, PGL, dan institusi luar negeri) telah 

melakukan berbagai penelitian untuk mengungkap tabir kebumian dan kebencanaan daerah Liwa, Lampung Barat. Beberapa 

publikasi mengenai Liwa dan sekitarnya berkaitan kebumian dan kebencanaan antara lain: 

Penelitian gerakan tanah di Provinsi Lampung tahun 1991 oleh Saiman, peneliti dari Puslit Geoteknologi, LIPI, Bandung. 

1. Penyelidikan Geologi Teknik di Kota Liwa (1994) oleh U. Sudarsono, Wahyono, dan A. Sayekti. Diterbitkan oleh PGL. 

Penyelidikan ini salah satunya menghasilkan peta arahan penggunaan lahan sekitar Kota Liwa, Lampung Barat berdasarkan 

metode geoteknik. 

2. Studi Geologi Teknik, Gerakan Tanah dan Gempabumi, Liwa, Lampung Barat pada tahun 1993 oleh Natawidjadja dkk. 

3. Studi Mikrozonasi dan seismotektonik daerah Liwa dan sekitarnya yang dilakukan oleh Soebowo dkk, 1998 serta Soehaimi 

dkk, tahun 2002 dan tahun 2015. Soebowo dkk tahun 1998 menggunakan metode geoteknik dan hidrogeologi untuk 

menghasilkan peta-peta tematik daerah Liwa, sementara Soehaimi dkk tahun 2015 menggunakan metode mikrotremor dalam 

menghasilkan peta mikrozonasi daerah Liwa. 

4. Studi sesar Sumatra (The Great Sumatran Fault) yang dilakukan oleh Sieh dan Natawidjaja tahun 2000; Kelompok kerja 

patahan aktif tahun 2013; serta Natawidjaja dkk tahun 2017. Penelitian tersebut menggunakan metode geologi dan 

geofisika dalam menganalisis keaktifan sesar Sumatra yang melewati daerah Liwa dan sekitarnya. 

 

Penelitian tentang peristiwa longsor daerah Liwa dan sekitarnya sempat terhenti dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2013. 

Tahun 2013 Prahara Iqbal melakukan penelitian daerah rawan gerakan tanah di daerah Lampung Barat dan sekitarnya (Iqbal dan 

Mulyono, 2014). Tahun 2014 hingga 2018, Iqbal dkk, melakukan penelitian mengenai karakteristik fisik, keteknikan, dan 

geokimia endapan tanah vulkanik daerah Liwa dan sekitarnya kaitannya dengan longsor (Iqbal dkk, 2016; Iqbal dkk, 2017a; 

Iqbal dkk, 2017b; Iqbal, 2018). 

 

JALUR LINTAS BARAT LIWA -SUMBERJAYA 

 

Jalur lintas barat Sumatra melalui Kota Liwa, Lampung Barat merupakan jalur utama menuju beberapa wilayah 

Sumatra lainnya seperti Sumatra Selatan dan Bengkulu. Salah satu jalur lintas barat (JALINBAR) ini adalah jalur 

Liwa-Sumberjaya yang secara adminsitratif termasuk ke dalam Kabupaten Lampung Barat (Gambar 3).  

Jalur ini lebih dikenal dengan nama Jalur transek Liwa-Sumberjaya. Jalur ini memiliki fungsi sebagai feeder road 

lintas Barat yang setiap harinya dilintasi oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari kendaraan kecil sampai dengan 

kendaraan bertonase besar. Status jalan yang sebelumnya merupakan jalan provinsi, kemudian pada akhir 2009 

ditingkatkan menjadi jalan negara. 

Jalur transek Liwa-Sumberjaya memiliki jarak + 70 km. Jalur ini melewati wilayah yang memiliki topografi 

pedataran sampai perbukitan dengan kemiringan lereng landai sampai sangat curam. Kejadian longsoran di lereng 

sepanjang jalur ini sering terjadi yang mengakibatkan akses jalur lintas barat menjadi terputus dan mengganggu roda 

perekonomian daerah sekitar. Tingginya curah hujan di wilayah ini menambah potensi longsoran semakin tinggi. 
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              Gambar 3. Jalur transek Liwa-Sumberjaya 

 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Peristiwa longsor sering terjadi di sepanjang Jalur Lintas Barat Sumatra yang melewati Kota Liwa, yaitu Jalur Lintas Barat Liwa-

Sumberjaya, Lampung Barat. Kejadian tersebut mengakibatkan terganggunya roda perekonomian di sekitar Kota Liwa, Lampung 

Barat. Mempertimbangkan kondisi longsoran yang mengancam di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang sering terjadi dan 

merusakan lahan, sarana infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, dan merugikan ekonomi, maka perlu adanya suatu kajian desain 

penahan longsor yang berbasis kearifan lokal sehingga pengetahuan dan pemahaman ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam 

upaya penanganan dan ketangguhan apabila ada ancaman longsoran di Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut akan sesuai 

dengan PerBup lampung Barat No. 18 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis 

Masyarakat; PerBup Lampung Barat No. 48 Tahun 2009 tentang Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi; 

serta PerBup lampung Barat No. 28 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana. Hal tersebut juga 

akan sesuai dengan amanat Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 1 memuat mitigasi 

bencana, pasal 3 iptek sebagai azas dalam penanggulangan bencana dan pasal 6 pengurangan resiko bencana geologis. 

Sedangkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 1, ayat 5 tentang perencanaan, 

pemanfaatan dan pengendalian ruang. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2006 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana 

pasal 5 ayat 1d pemaduan dalam perencanaan pembangunan ayat 2 dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di 

bidang kebencanaan. 

 

MAKSUD,TUJUAN DAN SASARAN 

 

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi gerakan tanah antara kota Liwa - Sumberjaya, 

Kabupaten Lampung Barat. 

 

Tujuan 

 

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu : 

a) Menghasilkan gambaran titik lokasi gerakan tanah di lokasi terpilih di Kabupaten Lampung Barat. 

b) Menghasilkan karakteristik batuan/tanah dan analisis kestabilan longsoran. 

c) Menghasilkan rekomendasi upaya mitigasi dalam penanganan longsoran berupa design penahan longsoran berdasarkan  

kearifan lokal. 
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b a 

Sasaran 

 

Sasaran dalam kegiatan ini antara lain : 

a) Data titik-titik lokasi potensi dan kejadian longsoran antara kota Liwa – Sumberjaya, Kabupaten Lampung 

Barat. 

b) Luasan, tipe longsoran, sifat-sifat keteknikan tanah, penampang zona longsoran, zona bidang gelincir, model 

kestabilan lereng,  dan besaran faktor keamanan pada lokasi terpilih. 

c) Rekomendasi teknis mitigasi longsor daerah Liwa-Sumberjaya,Lampung Barat. 

 

RUANG LINGKUP KEGIATAN 

 

Ruang lingkup pada kegiatan kajian ini meliputi sebagai berikut : 

 

a) Pengumpulan data sekunder tentang kebencanaan longsoran di daerah studi. 

b) Investigasi geologi teknik yang meliputi pengambilan data di lokasi longsoran, jenis, arah, lebar, panjang, ketinggian 

longsoran. 

c) Pengambilan beberapa conto tanah/batuan terpilih untuk uji laboratorium. 

d) Analisis data geoteknik untuk menjelaskan kondisi kestabilan lereng pada lokasi longsoran dan prediksi lokasi yang diduga 

akan terjadi longsoran. 

e) Penyusunan laporan yang disertai dengan foto dokumentasi, peta lokasi ancaman gerakan tanah, data laboratorium, hasil 

analisis geoteknik, dan analisis kestabilan lereng. 

 

METODOLOGI 

 

a. Pengumpulan data sekunder : 

 

Kegiatan ini meliputi pengumpulan dan kajian data sekunder dari hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan informasi 

mengenai kondisi geologi, kerentanan gerakan tanah, dan tata ruang di daerah penelitian. 

 

b. Penelitian lapangan : 

 

- Pemetaan lokasi penyebaran gerakan tanah meliputi dimensi (lebar, panjang, tinggi, arah, dampaknya) dan 

karakteristiknya. 

- Pengukuran topografi pada lokasi terpilih rentan gerakan tanah. 

- Pemetaan pengamatan morfologi dan kemiringan lereng (Gambar 4a). 

- Pengamatan penggunaan lahan saat ini. 

- Pengamatan geologi disertai diskripsi batuan dan tanah pelapukannya (Gambar 4b). 

- Pengambilan beberapa contoh tanah tak terganggu untuk analisis sifat fisik dan mekanika tanah/batuan 

(Gambar 4c). 

 

 

Gambar 4. Perlengkapan Lapangan 

 

 

 

c 
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Analisa Laboratorium : 

 

Uji laboratorium terdiri dari sifat indeks, hidrologis dan keteknikan tanah pada contoh tanah terganggu. Uji sifat indeks 

untuk menentukan kadar air gravimetri (w) kondisi alami, ukuran butiran / partikel, berat isi total dan specific gravity (Gs). Hasil 

uji kadar air dan specific gravity digunakan untuk menentukan parameter porositas dan derajat kejenuhan setiap contoh 

tanah (Gambar 5). 

 

 
 

Gambar 5. Alat uji specific gravity. 

 

Uji sifat hidrologis tanah pada contoh tanah tak terganggu meliputi uji permeabilitas jenuh yang dilakukan untuk 

mendapatkan koefisien permeabilitas tanah jenuh air (ks), dengan metode falling head pada setiap contoh tanah (Gambar 6). 

 
 

Gambar 6. Alat uji permeabilitas falling head 

 

Uji keteknikan tanah meliputi uji kuat geser pada kondisi termampatkan tak teralirkan (Consolidated Undrained), dengan 

menggunakan alat uji triaxial untuk mendapatkan parameter c’ (sudut geser dalam) dan Ø’ (kohesi) dengan mengacu pada ASTM 

D4767-04 (Gambar 7). 

 

 
 

Gambar 7. Alat triaksial 
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Analisa kestabilan lereng menggunakan perangkat Lunak SEEP/W  dengan  SLOPE/W atau Slide. 

 

Dalam analisa kestabilan lereng menggunakan piranti perangkat lunak Geostudio yaitu Coupled Seep W / dan Slope W/ 

dengan parameter dari data geometri lereng, sifat fisik dan sifat keteknikan tanah yang didapat dari contoh tanah tak 

terganggu, dan data curah hujan setempat. Selanjutnya gabungan data tersebut dianalisa untuk mengetahui karakteristik hujan 

pemicu gerakan tanah (Gambar 8 dan 9). 

- Software Seep w/ untuk simulasi pengaruh hujan terhadap muka air tanah. 

- Coupled seep w / dan slope w untuk menghitung faktor keamanan (FK) berdasarkan perubahan tekanan pori akibat 

hujan. 

- Untuk menguji pengaruh pola curah hujan pada karakteristik rembesan pada lereng menggunakan perangkat piranti lunak 

FEM (Finite Element Model) dari GeoStudio. Modul komputasi SEEP W/ (GeoStudio,2007) digunakan untuk menghitung 

tekanan air pori pada lereng. Kombinasi yang diperoleh dari SEEP / W dengan SLOPE / W dapat untuk mengeksplorasi efek 

dari pola curah hujan pada stabilitas lereng. 

- Parameter yang digunakan untuk Slope W adalah geometri lereng, (c’) sudut geser dalam dan (Øo) kohesi, bobot isi, dan tekanan 

pori, sementara parameter yang dipakai oleh Seep W/ adalah geometri lereng, besar butir, permeabilitas, dan curah hujan 

setempat. 

 

Gambar 8. Halaman muka perangkat lunak Slope W 

 

 
 

Gambar 9. Halaman muka perangkat lunak Slide 
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HASIL PENELITIAN 

 

Geologi Regional Daerah Penelitian 

 

Lampung Barat dan sekitarnya memiliki topografi perbukitan dan pegunungan. Daerah ini berada di ketinggian 850 

sampai 1180 mdpl dengan titik terendah berada di wilayah Kota Liwa, dan titik tertinggi berada di wilayah Sekincau, 

Lampung Barat. 

Berdasarkan Peta Geologi Regional Lembar Kotaagung (Amin dkk., 1993) dan Peta Geologi Regional Lembar Baturaja (Gafoer 

dkk., 1993) (Gambar 10) daerah penelitian tersusun oleh beberapa formasi dari tua ke muda sebagai berikut: 

1) Formasi Hulusimpang (Tomh) 

Formasi Hulusimpang tersusun oleh breksi gunungapi dan tuf bersusunan andesit-basal. memiliki karakteristik berurat 

kuarsa, berumur Miosen, diendapkan pada lingkungan darat, dan merupakan Formasi batuan tertua di daerah penelitian. 

Formasi ini memiliki tanah pelapukan berwarna coklat 

- merah kecoklatan. 

2) Formasi Ranau (Qtr) 

Formasi Ranau terdiri dari breksi batuapung, tuf mikaan, tuf batuapung, kayu terkersikan, dan endapan pasir tidak padu. 

Formasi Ranau berumur Plio- Plistosen, diendapkan pada lingkungan darat, serta terletak secara tidak selaras di atas 

Formasi Hulusimpang. 

3) Formasi Gunungapi Sekincau (Qhv) 

Breksi, lava, dan tuf bersusunan andesit sampai basal adalah batuan penyusun Formasi Gunungapi Sekincau. 

Formasi ini berumur Holosen, diendapkan pada lingkungan darat, dan terletak secara tidak selaras di atas Formasi Ranau. 

Formasi ini disusun oleh tanah pelapukan dengan besar butir pasir-lempung, serta berwarna merah kecoklatan. 

Daerah Lampung Barat dan sekitarnya berada dan terpotong oleh jalur sesar Sumatra yang merupakan sesar aktif (Sieh 

dan Natawidjaja, 2000; Aribowo, 2016) (lihat Gambar 2.1). Deformasi yang intensif pada zona Sesar Sumatra di daerah 

Lampung Barat mengakibatkan daerah ini akan selalu mengalami peristiwa kegempaan, contoh gempabumi 1933 dan 1994 

(BMG, 1994; Sudarsono dkk., 1994; Widiwijayanti, 1996). Peristiwa tersebut akan sangat berpotensi memicu berbagai 

macam masalah geoengineering, seperti longsor, penurunan tanah, dan kerusakan pada dinding bangunan (Towhata, 

2008; Day, 2010; Blight dan Leong, 2012; Resfiandhi dkk., 2014). 

 

Geomorfologi Daerah Penelitian 

 

Pola Kelurusan Punggungan 

 

Penarikan kelurusan yang diambil dari interpretasi citra (Gambar 11) dilakukan untuk mendapatkan tren kelurusan dan arah 

tegasan regional di daerah penelitian, secara umum kelurusan mempunyai arah sama dengan arah Sesar Sumatra. 

 

 
 

Gambar 10. Peta Geologi Regional daerah penelitian 
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a 

 
 

ar 11.  Gambar penarikan kelurusan pada citra ALOS-Palsar (a. HV dan b. HH). 

 

Gambar 12. Gambar Rossete Diagram pada Citra ALOS-Palsar HV dan HH 
 

Hasil penarikan kelurusan pada Citra ALOS-Palsar dapat dilihat pada gambar diatas, penarikan kelurusan ALOS-Palsar dengan 

polarisasi HV dan HH (lihat Gambar 11) mempunyai tren yang hampir serupa. Hal tersebut diperkuat dengan Rossete 

Diagram dari kedua citra tersebut (Gambar 12), yaitu kelurusan punggungan daerah penelitian berarah Barat Laut-

Tenggara atau searah dengan arah Sesar Sumatra. 

 

b 
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Daerah penelitian merupakan daerah pegunungan dan perbukitan vulkanik bergelombang denudasional struktural. Sesar Sumatra 

yang melewati daerah penelitian berperan penting membentuk roman muka bumi daerah tersebut hingga sekarang.  Pola  

pengaliran yang berkembang adalah pola dendritik,trellis, paralel, dan radial. Hal tersebut memperkuat bahwa daerah penelitian 

tersusun oleh batuan vulkanik yang terstruktur dengan kemiringan lereng yang dominan agak curam-terjal (lihat Gambar 14 

dan Gambar 15). 

 

Struktur Geologi Daerah Penelitian 

 

Daerah penelitian dilewati oleh sesar Sumatra Segmen Suoh-Komering yang aktif. Sesar ini relatif berarah Barat Laut-Tenggara. 

Berdasarkan interpretasi citra satelit, terlihat kelurusan punggungan lain yang berarah relatif hampir sama dengan arah sesar 

Sumatra (lihat Gambar 11). Kelurusan tersebut diintrpretasikan sebagai sesar ikutan sesar Sumatra, yaitu sesar Way Robok, 

sesar Liwa, Sesar Sukabumi, dan sesar Kenali (Amin dkk, 1993, Gafoer dkk, 1993, Koswara dan Santoso, 1995; Sieh dan 

Natawidjadja, 2000; Aribowo, 2016; Yudhicara, 2018) (Gambar 16). 

 

Gambar 16 Peta Geologi dan struktur daerah penelitian (modifikasi dari Amin dkk, 1993;  

Gafoer dkk, 1993; Koswara dan Santoso, 1995; Soehaimi dkk, 2015) 

 

Litologi dan Alterasi Batuan Daerah Penelitian 

 

Daerah lampung Barat dan sekitarnya disusun oleh batuan vulkanik berumur Tersier-Kuarter yang diendapkan di darat membentuk 

morfologi perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng sedang-sangat curam. Sebelah selatan daerah Lampung Barat 

didominasi oleh batuan vulkanik jenis tuf pasiran dan tuf gelas kristal yang memiliki karakteristik lepas-lepas, 

sedangkan di sebelah utara, barat, dan timur didominasi oleh tanah residu hasil pelapukan material vulkanik (Amin dkk., 1993; 

Gafoer dkk., 1993; Anwar dkk., 1994 dan 1995; Koswara dan Santoso, 1995; Mulyono dan Iqbal, 2015; Iqbal dkk., 2017a; 

Iqbal dkk., 2017b; Iqbal, 2018). Berdasarkan klasifikasi fasies vulkanik, maka daerah penelitian berada di fasies distal 

(Williams dan McBirnev, 1979). Fasies ini dominan tersusun oleh endapan jatuhan piroklastik, aliran piroklastik, dan aliran 

rombakan. 

Berdasarkan analisis sayatan tipis dari beberapa batuan induk/parent rock dapat diketahui jenis batuan induk penyusun daerah 

Lampung Barat dan sekitarnya (Lampiran). Batuan induk penyusun daerah Lampung Barat adalah batuan vulkanik jenis 

tuf pasiran, tuf gelas kristal, dan breksi gunungapi yang memiliki komposisi mineralogi terdiri dari gelas volkanik, alkali 

feldspar, kuarsa, plagioklas, mika muskovit, mineral mafik, mineral opak, mineral lempung, dan oksida besi. Berdasarkan tabel 

klasifikasi batuan beku Hamblin dan Howard (1964) batuan tersebut adalah batuan vulkanik menengah. Gelas volkanik 

merupakan mineral yang dominan hadir disayatan. Mineral tersebut terdevitrifikasi menjadi mineral lempung dan oksida 

besi (Indarto dkk., 2007; Iqbal, 2013; Aribowo, 2016; Iqbal dkk., 2017a; Iqbal dkk., 2017b). 
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Tuf pasiran dan tuf gelas kristal penyusun daerah penelitian biasa disebut Tuf Ranau (Koswara dan Santoso, 1995), endapan 

ini merupakan jenis jatuhan piroklastik (Fisher dan Schmincke, 1984) yang diendapkan di darat. Karakteristik megaskopisnya 

abu-abu sampai abu-abu kecokelatan, tekstur sedang sampai kasar, besar butir pasir kasar hingga lempung, bentuk butir 

membundar sampai sangat membundar, terpilah baik, permeabilitas baik, kemas terbuka, dapat diremas, mengandung mika 

dan batuapung, lepas- lepas, serta mencakup daerah yang luas (Iqbal, 2013). Berdasarkan karakteristik keteknikannya, tuf 

pasiran merupakan endapan agak padat dan tidak terkonsolidasi (Meyerhoff, 1956; Hardiyatmo, 2006; dan Iqbal, 2013). 

Berdasarkan klasifikasi tuf Pettijohn, 1975; dan Schmid, 1981, endapan ini termasuk kedalam jenis tuf lithik dan tuf vitrik, jenis 

tuf ini sebagian besar tersusun oleh gelas volkanik dan feldspar. Breksi gunungapi memiliki komponen batuan beku 

berukuran kerikil sampai kerakal, matriks pasir dan lempung. 

Indarto dkk (2007) melakukan penelitian di sekitar Pegunungan Bukit Barisan Bagian Selatan. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan, bahwa batuan  di  Pegunungan Bukit Barisan Selatan telah  mengalami alterasi hidrotermal 

membentuk zona propilitik, filik, dan argilik. Zona propilitik dicirikan oleh munculnya klorit, karbonat, epidot, dan mineral 

bijih. Zona filik dicirikan oleh serisit, adularia, dan silika. Zona argilik dicirikan oleh mineral lempung kaolinit dan 

monmorillonit. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka daerah penelitian termasuk ke dalam zona propilitik-argilik 

(Corbet dan Leach, 1997). 

 

Profil Pelapukan Batuan Induk Daerah Lampung Barat dan Sekitarnya 

Daerah Lampung Barat dan sekitarnya berada di iklim tropis basah (Huat dkk, 2013) dan berada di Zona curah hujan Equatorial 

dengan curah hujan mencapai 2000 mm/tahunnya (Tukidi, 2010). Berdasarkan karakteristik iklim dan curah hujan, maka 

proses pelapukan batuan akan terjadi di daerah ini (Sadisun dan Bandono, 1998; Setiadji dkk., 2006; Wesley 2010). Proses 

pelapukan akan membentuk tanah residu yang sangat tebal (Sadisun dan Bandono, 1998; Setiadji dkk., 2006). 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, profil pelapukan batuan induk penyusun daerah penelitian hadir tidak lengkap. Di 

beberapa tempat di daerah penelitian, beberapa zona pelapukan tidak ada/tidak dapat teridentifikasi dengan baik 

(Lampiran). 

Zona 1 (Batuan induk) merupakan batuan dengan tekstur piroklastik, fragmen berukuran kerakal sampai pasir, bentuk butir 

menyudut tanggung hingga membundar tanggung, terpilah buruk, kemas terbuka, disusun oleh fragmen batuan beku dan tuf 

yang tertanam di dalam matriks tuf dan lempung. 

 

Zona 2 dan 3 (lapuk ringan-sedang) dicirikan oleh pecahan batuan berwarna abu kecoklatan- coklat keabuan. Terkekarkan secara 

intensif. Terdapat gejala hancuran retak memipih. Batuan dapat dipatahkan dengan tangan. 

 

Zona 4 (lapuk kuat) memiliki ciri umu tanah pasir berwarna abu kecoklatan - coklat keabuan, berukuran butir pasir kasar-

lempung, lepas-lepas. Pasir bentuk butir menyudut tanggung-membundar. Terdapat fragmen batuan berukuran kerakal – 

pasir berwarna abu-abu kecoklatan. 

 

Zona 5 (lapuk sempurna) dapat ditemukan Tanah lempung, coklat kekuningan – kuning kecoklatan, berukuran butir 

lempung – lanau. Memiliki karakteristik lepas-lepas dan lengket. Terdapat pelapukan mengulit bawang. 

 

Zona 6 (tanah residu) tersusun oleh Tanah lempung, merah kecoklatan – coklat kemerahan, lengket ketika basah, lepas ketika 

kering, berukuran butir lempung-lanau, bersifat plastis. 

 

Jenis dan Sifat Tanah Daerah Penelitian 

Berdasarkan Hardjowigeno (2003); Subardja dkk (2016) serta Peta Tanah Semi Detil Lampung Barat skala 1:50.000 tahun 2016 

yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, maka daerah penelitian tersusun oleh tanah dengan 

jenis Andosol, Latosol, Kambisol, Gleisol, Podsolik, dan Oksisol. Tanah tersebut bersifat masam, PH < 6, KTK sedang – 

Rendah, KB sedang – rendah, daya simpan dan daya isap air sangat tinggi; kandungan N,P,K,Ca,Mo, dan Mg dan kegiatan mikroba 

rendah-sangat rendah. Tanah yang menyusun daerah penelitian merupakan tanah residu vulkanik. 

 

Karakteristik Fisik dan Teknik Tanah Daerah Penelitian 

Tanah pelapukan batuan induk merupakan tanah residu vulkanik (Iqbal dkk, 2017a) yang memiliki karakteristik 

fisik berwarna merah kecoklatan dan coklat kemerahan (Tropical Volcanic Residual Soil). Menandakan bahwa tanah 

tersebut memiliki kandungan besi dan terbentuk pada suasana aerobik/oksidatif (Hardjowigeno, 2003; Puturuhu, 2015). 
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Berdasarkan pengamatan di lapangan umumnya tanah daerah penelitian memiliki karakteristik lepas lepas ketika kering dan 

lengket ketika basah, merupakan tanah lanau lempung pasiran (Iqbal dan Mulyono, 2014), dapat ditemukan adanya erosi alur 

(Hardiyatmo, 2006), serta mudah sekali lepas/urai jika ada penambahan air di musim hujan. Berdasarkan analisis 

laboratorium dan klasifikasi USCS, tanah tersebut termasuk kedalam jenis MH dan CH (Casagrande, 1948), memiliki 

karakteristik batas cair yang tinggi (> 50%), memiliki sifat plastisitas tinggi (nilai > 20 %) dengan permeabilitas 2,11E-05 - 7,34E-

08, nilai kohesi kurang dari 20 Mpa, sudut geser dalam < 30o, serta nilai FSR (Free Swell Ratio) 0,69-1,06 (Lampiran). Hal 

tersebut menandakan bahwa tanah daerah penelitian memiliki kekuatan yang rendah, sulit dipadatkan untuk pembuatan jalan, 

serta memiliki ekpansifitas yang rendah (Wesley, 1977; Prakash dan Sridharan, 2004). 

Berdasarkan tabel aktivitas lempung (Skempton, 1953) dan diagram aktivitas lempung (Van der Merwe 1964; Mitchell, 

1993) maka tanah daerah penelitian merupakan tanah yang aktif dengan tingkat ekspansi sedang- tinggi. Berdasarkan tabel 

nilai indeks plastisitas terhadap kapasitas mengembang (Hadi dkk, 1993) maka termasuk tanah dengan kapasitas 

mengembang yang sedang. 

Hardiyatmo (2012) dan Subekti (2017) mengamati bahwa tanah lempung dengan nilai plastisitas tinggi (> 20 %) akan 

memiliki perilaku keteknikan yang tidak baik. Umumnya tanah tersebut akan runtuh jika membentuk lereng dan 

merupakan tanah yang buruk untuk dijadikan urugan karena memiliki kompresibilitas yang tinggi. Tanah dengan nilai 

plastisitas tinggi akan sulit dipadatkan untuk pembuatan jalan, peristiwa penurunan akan terjadi. Disisi lain, melalui 

parameter batas cair, dapat diketahui perilaku keteknikan suatu tanah yang membentuk lereng.  

Tanah dengan nilai batas cair yang tinggi akan memiliki perilaku keteknikan yang kurang baik, biasanya tanah tersebut 

akan memiliki kekuatan yang rendah serta memiliki kapasitas mengembang yang cukup tinggi, hal yang sama diungkapkan oleh 

Wesley, 1977; Hadi dkk., 1993; serta Mulyono dan Iqbal, 2015. Rasimeng dkk (2007); Widjaja dan Lee (2013); serta 

Silviaeningsih dkk (2016) mengungkapkan bahwa batas cair tertentu (> 40 %) akan menurunkan kuat geser tanah dan 

menyebabkan peristiwa longsor. Peristiwa longsor yang terjadi umumnya pada saat musim penghujan. Longsoran tersebut 

akibat tanah kehilangan kekuatannya ketika infiltrasi air hujan menyebabkan tekanan air pori negatif dan faktor 

keamanan lereng menurun (Dahal dkk., 2011; Wesley, 2013; Ali dkk., 2014; Fredlund dkk., 2016). 

 

Analisa kestabilan lereng 

 

Pemodelan numerik menggunakan metode Morgenstern dan Price telah dilakukan untuk menganalisis kestabilan lereng L-15 

dan L-28 yang berada di Jalan lintas barat Liwa-Bukit Kemuning (Gambar 17 dan 18). Analisis dilakukan dengan 

menganggap tanah berperilaku tidak jenuh (unsaturated). Dengan demikian tanah akan mengalami perubahan tegangan geser 

seiring dengan perubahan kadar air yang mempengaruhi matrik suction. Sifat fisik tanah yang digunakan untuk pemodelan 

disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 19. 

 

Tabel 1. Sifat fisik tanah untuk simulasi numerik. 

No No Lereng Jenis 

Tanah/Litologi 

Sifat Fisik 

 

 

1 

 

 

L-15 

 

 

CH 

 

1. K=3,19x10-6m/s 

2. Vol water content=0,4587 

3.  Kuat geser: c’=25kPa, ϕ’= 34,53°, ϕb’= 10°,    

                  ϒs=16,7kN/m3, ϒb=16,56kN/m3 

4. LL=59,22% 

 

 

 

2 

 

 

L-28 

 

 

MH 

1. K=3,53x10-6m/s 

2. Vol water content=0,5211 

3.   Kuat geser: c’=54.69 kPa, ϕ’= 35.79°, ϕb’=          

     10°, ϒs=17.6 kN/m3, ϒb=16,86kN/m3 

4.  LL=54,67% 

 

3 L28 Breksi Vulkanik Impermeable bedrock 
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a 

11.  Gambar 17. Lereng lokasi penelitian (a. L-15 dan b. L-28) 

 

 

Gambar 18. Penampang lereng lokasi penelitian (a. L-15 dan b. L-28) 
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Gambar 19. Ukuran butir CH (a) dan MH (b) 

 

Pemodelan kurva konduktivitas hidraulik didekati dengan metode Fredlund dan Xing dengan alasan pendekatan ini yang paling 

terbaru pada data base piranti  lunak Seep/W  (Krahn  dkk,  2004;  Syahbana  dkk,  2013).  Geometri pemodelan didasarkan pada 

lokasi yang mengalami pergerakan tanah dangkal yang terjadi di lapangan. Pemodelan ini dioperasikan dengan adanya input 

hujan yang terjadi selama 28 hari, mulai 10 November 2015 sampai dengan 8 Desember 2015 (Laporan Curah Hujan 

BMKG Liwa, 2015). Diambilnya data curah hujan yang dimulai dari tanggal 10 November 2015 karena pada tanggal 

tersebut periode musim hujan di daerah liwa dan sekitarnya dimulai (Laporan Curah Hujan BMKG Liwa, 2015). Muka air tanah 

awal dianggap sangat dalam. 
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Gambar 20. Geometri pemodelan lereng L-15 (a) dan L-28 (b). 

 

Setelah dilakukan simulasi selama 28 hari dengan bidang gelincir berbentuk lingkaran pada L-15 dan bentuk yang dibuat 

sendiri untuk L-28, maka diperoleh angka aman pada masing-masing lereng. Lereng L-15 memiliki angka aman (SF) 2,25 

sementara Lereng L-28 memiliki angka aman (SF) 5,1 

 

(Gambar21). Sementara hasil penurunan angka aman tiap lereng sebagaimana 

disajikan pada Gambar 22 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Angka aman hari ke -28 pada L-15 (a) dan L-28 (b) 

 

b 

b 

a 
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Gambar 22. Penurunan SF tiap lereng selama 28 hari 

 

Dengan simulasi yang telah dilakukan, maka dapat diamati bahwa dengan adanya hujan yang intens selama 28 hari, terbentuklah 

zona tekanan air pori postif yang ditandai dengan garis putus-putus berwarna biru (Gambar 23 dan Gambar 24). Daerah yang 

dibatasi garis tersebut mengalami kuat geser yang paling minimal, sehingga potensi adanya erosi atau longsoran akan 

didominasi pada area tersebut.  

Penjenuhan sudah terjadi di kedua lereng pada saat hujan hari ke-5. Untuk lereng L-15 karena dominan tersusun oleh tanah 

lempung, maka terbentuk peningkatan tekanan air pori yang lebih tinggi mulai pada daerah kaki, hal ini disebabkan air 

hujan akan mudah menembus tanah pada bagian kaki lereng dibandingkan bagian lainnya (lihat Gambar 23). Sementara itu, 

untuk lereng L-28, lapisan tanah pasir halus diatomae (MH) mengalami penjenuhan merata pada semua sisinya karena tipisnya 

lapisan tanah tersebut, sementara air hujan tidak mampu menembus breksi vulkanik yang diasumsikan tak dapat ditembus 

air/impermeable (lihat Gambar 24). 

 
Gambar 22. Penjenuhan tanah pada hari ke-5 pada lereng L-15 
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Gambar 24. Penjenuhan merata pada lereng L-28 pada hari ke 5. 

 

Pada penelitisan ini terlihat bahwa faktor internal dan faktor eksternal mempengaruhi nilai faktor keamanan lereng. 

Karakteristik fisik yang dimiliki oleh tanah penyusun lereng sebagai faktor internal akan menghasilkan perbedaan faktor 

keamanan, hal yang sama diungkapkan oleh Hirnawan, 1994 serta Rahardjo dkk, 2002. L-15 yang merupakan lereng 

homogen tersusun oleh lempung plastisitas tinggi memiliki faktor keamanan yang lebih kecil daripada L-28 yang merupakan 

lereng heterogen tersusun oleh pasir halus, lanau, dan breksi vulkanik. Sementara air hujan yang bertindak sebagai faktor 

eksternal akan berperan sebagai media yang menurunkan faktor keamanan lereng. Air hujan akan menyerap kedalam lereng 

kemudian meningkatkan tekanan air pori sehingga suatu saat lereng tersebut longsor, hal yang serupa diungkapkan oleh Gasmo 

dkk, 2000 serta Wesley, 2013. Angka aman yang dihasilkan pada penelitian ini berada di atas angka 2,1 untuk L-15 dan 5,1 untuk 

L-28. Kecenderungan angka aman berkurang drastis pada 5 hari pertama kemudian berangsur-angsur asimtotis dikarenakan 

penjenuhan sudah merata pada daerah yang dianalisis. Merujuk pada besarnya angka aman (SF) hasil analisis di atas, lereng dapat 

dianggap aman. 

 

Rekomendasi upaya mitigasi dalam penanganan longsoran berupa design penahan longsoran berdasarkan 

kearifan lokal 

Keberhasilan stabilisasi lereng yang mantap (stabil) di bagian-bagian wilayah yang semula rawan gerakan tanah (longsor) 

disertai pencapaian kondisi keseimbangan hidrogeologi yang berkesinambungan merupakan indikator kesuksesan rehabilitasi 

lahan kritis, karena semuanya itu ditunjang pembinaan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mencintai hutannya 

sendiri (rasa memiliki), sebagai program terpadu (pendekatan sistemik- analisis holistik). 

Wilayah perbukitan, pegunungan, demikian halnya juga tebing-tebing jalan raya sebagai lereng kupasan, pada umumnya memiliki 

potensi gerakan tanah yang tinggi. Longsor merupakan gejala umum di wilayah tersebut, apalagi bilamana kelemahan geologi 

(geological weakness) disertai kondisi lingkungan yang menambah kerawanan terdapat di wilayah tersebut (zona sesar, zona 

intensitas gempa tinggi, curah hujan tinggi, vegetasi jarang, dan sebagainya). 

 

Andosol Potensi dan Kendala 

Kata Andosol berasal dari bahasa Jepang, terbentuk dari dua kata (An = Hitam ; do = Tanah), jadi definisi andosol 

yaitu jenis jenis tanah berwarna hitam. Menurut ilmu tanah, tanah dengan warna hitam adalah tanah vulkanis yang berasal 

dari gunung berapi. Penamaan andosol tidaklah sama untuk setiap negara, seperti contoh di Jepang disebut dengan nama 

Kurobokudo yang selanjutnya berubah nama menjadi Ando soils sejak tahun 1947 oleh ahli dari Amerika 

Serikat. Selain itu terdapat pula istilah Volcanogeneous loams, Prairie-like brown forest, dan Allophane 

soils untuk menyebutkan Andosol di jepang. 
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Di Selendia Baru, tanah Andosol disebut dengan nama Yellow brown loams dan Yellow brown pumice, sementara itu di 

negara Kongo disebut dengan nama Sols bruns tropicaux sur materiaux volcaniques, Kanada menyebutnya dengan nama 

Acid brown forest soils dan Chile dikenal dengan nama Trumao soils atau Humic allophane soils. 

 

Pengertian tanah andosol menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian adalah sebuah tanah 

yang memiliki horizon A molik atau horizon A umbrik yang biasanya berada diatas horizon B kambik yang terdiri atas fraksi 

tanah halus dan sebagian besar tersusun atas abu vulkanik, bahan piroklastik vitrik lainnya (Sukarman dan Dariah, 2014). 

 

Andosol merupakan jenis tanah yang berasal dari material erupsi gunung berapi, sehingga tak heran jika penyebarannya 

terkonsentrasi di dataran tinggi mulai dari ketinggian 600 meter hingga 2000 meter dpl, namun ada pula tanah andosol pada 

dataran rendah di beberapa wilayah dengan ketinggian hingga 500 meter.   Karena bersifat subur, tanah ini  banyak 

dimanfaatkan oleh orang untuk budidaya pertanian, itulah kenapa mata pencaharian utama penduduk didaerah yang 

banyak terdapat andosol umumnya petani sayur, palawija ataupun produk holtikultura lainnya (Sukarman dan Dariah, 

2014).  

 

Karena memiliki banyak gunung berapi, Indonesia memiliki tanah yang subur, tidak hanya andosol melainkan seperti tanah 

Inceptisol dan tanah entisol yang jumlahnya secara umum lebih banyak daripada andosol. Perlu diketahui bahwa luas tanah 

andosol di Indonesia yaitu sebesar 5.4 juta hektar yang paling banyak ada di sumatera kemudian disusul oleh jawa. 

Presentase tanah andosol jika berdasarkan kemiringan lokasi sebagian besar atau sekitar 62 persen berada di kawasan lereng 

curam, dan sisanya ada pada lokasi tanah berbukit dan bergelombang (Sukarman dan Dariah, 2014). 

 

Jika dihitung berdasarkan karakteritik biofisik dan kemiringan suatu tempat, maka ada sekitar 2 juta hektar tanah andosol 

yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Dengan pembagian untuk wilayah dengan bentuk tanah yang bergelombang 

lebih cocok untuk ditanami sayuran, palawija dan holtikultura, sementara untuk lahan dengan kemiringan cukup tinggi lebih 

bagus ditanami tanaman perkebunan seperti kopi, kayu manis, kina, teh dan tanaman perkebunan lainnya (Sukarman dan 

Dariah, 2014). 

 

Selain itu karena pemandangan wilayah sekitar penggunungan maka dapat dijadikan lokasi Agrowisata dan akan mendatangkan 

banyak wisatawan. Hal ini tentu saja akan menambah pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi seperti contoh 

agrowisata yang ada di kawasan puncak jawa barat (Sukarman dan Dariah, 2014). 

Berdasarkan persyaratan tumbuh tanaman yang dicocokan dengan keadaan fisik lingkungan tanah Andosol di dataran tinggi, 

yaitu faktor iklim, tanah, topografi, keadaan drainase, maka komoditas pertanian yang dapat dikembangkan pada tingkat 

kesesuaian lahan secara umum atau Ordo Sesuai disajikan dalam Tabel 2.  

 

Selain memiliki banyak potensi, adapula kendala yang harus dihadapi dalam memanfaatkan tanah andosol mulai dari topografi, 

yang mana tidak selalu cocok jika ditanami produk pertanian. Keterbatasan dana dan pengetahuan mengenai teknologi budidaya 

seringkali menimbulkan kerusakan dalam pemanfaatannya (Sukarman dan Dariah, 2014). 

Contohnya seperti penanaman sayuran pada daerah berlereng yang melanggar asas konservasi tanah dan air, dimana 

perakaran sayuran itu relatif dangkal dan kurang kuat daya cengkram terhadap tanah sehingga memperbesar peluang 

terjadinya erosi tanah ataupun longsong, terutama jika ditanam pada lahan yang sangat miring diatas 45 derajat 

(Sukarman dan Dariah, 2014). 

 

Karena sangat sulit untuk mengembangkan budidaya pertanian di dataran tinggi dengan tingkat kemiringan tinggi dengan 

berasaskan pelestarian lingkungan tanah dan air, maka menyebabkan penurunan kualitas tanah di dataran tinggi sehingga 

menyebabkan potensinya menurun secara drastis, terutama jika tidak ditambahkan pupuk organik ataupun pupuk buatan yang 

terjadi pada daratan tinggi dieng, Jawa Tengah (Sukarman dan Dariah, 2014). 

 

Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan pada tanah Andosol adalah tanaman teh (Camellia sinensis). Menurut Effendi 

dkk (2012) tanaman teh sangat baik tumbuh pada jenis tanah Andosol dan tanah Latosol. Kedua jenis tanah tersebut umumnya 

terletak pada lereng- lereng pegunungan berapi, mempunyai kesuburan tinggi, mengandung bahan organik tinggi, tidak 

berpadas, dan pH 4,5 sampai 6,0. 
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Tabel 2. Daftar komoditas hortikultura dan perkebunan yang sesuai untuk tanah Andosol dataran tinggi 

 

Kelompok komoditas Jenis komoditas Kelas kesesuaian lahan 

Kelompok tanaman 1. Kentang S1-S3 

hortikultura 2. Wortel S1-S3 

 3. Lobak S1-S3 

 4. Bawang putih S1-S3 

 5. Paprika S1-S3 

 6. Kubis S1-S3 

 7. Petsai S1-S3 

 8. Sawi S1-S3 

 9. Bayam S1-S3 

 10. Buncis S1-S3 

 11. Kacang panjang S1-S3 

 12. Kacang kapri S1-S3 

 13. Brokoli S1-S3 

 14. Asparagus S1-S3 

 15. Biet S1-S3 

 16. Apel S1-S3 

 17. Strawbery S1-S3 

 18. Alpukat S2-S3 

 19. Cabai merah S2-S3 

 20. Jeruk S2-S3 

 21. Markisa S2-S3 

 22. Pare S2-S3 

 23. Terung S2-S3 

 24. Tomat S2-S3 

Kelompok tanaman 1. Kopi arabika S1-S3 

perkebunan 2. Teh S1-S3 

 3. Kina S1-S3 

Keterangan: Dinilai berdasarkan kriteria dalam Djaenudin dkk (2011) 

 

Latosol Potensi dan  Kendala 

Tanah latosol merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari pelapukan batuan vulkanik. Tanah latosol ini biasa disebut 

dengan tanah muda, karena tanah ini masih memiliki umur yang memang cukup muda. Tanah latosol pun belum mengalami 

perkembangan, tanah ini masih sama dengan yang sebelumnya, karena pelapukan pada tanah latosol ini pun belum lama 

terjadi, sehingga perkembangan pada tanah latosol sangat sedikit (Munir, 1995; Subardja dkk, 2016). 

Tanah latosol/laterit ialah tanah yang memiliki warna merah bata karena banyaknya kandungan zat besi dan aluminium yang 

terdapat dalam tanah ini. Tanah latosol atau tanah inseptisol merupakan tanah yang mempunyai lapisan solum. Lapisan solum 

yang dimiliki oleh tanah latosol ini cenderung tebal dan bahkan sangat tebal. Lapisan solum tanah ini antara 130 cm hingga 5 meter 

dan bahkan lebih (Munir, 1995; Subardja dkk, 2016). 

Tanah latosol atau tanah inceptisol merupakan tanah yang mempunyai beberapa ciri atau karakteristik tertentu. Adapun ciri- 

ciri dari tanah latosol atau inceptisol antara lain sebagai berikut (Munir, 1995; Subardja dkk, 2016): 

1. Memiliki solum tanah yang agak tebal hingga tebal, yakni mulai sekitar 130 cm hingga lebih dari 5 meter. 

2. Tanahnya berwarna merah, coklat, hingga kekuning- kuningan 

3. Tekstur tanah pada umumnya adalah liat 

4. Struktur tanah pada umumnya adalah remah dengan konsistensi gembur 

5. Memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam 

6. Memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%, namun pada umumnya hanya 5% saja. 
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7. Mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. 

Semakin merah warna tanah maka unsur hara yang terkandung adalah semakin sedikit. 

8.    Mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat 

9.    Daya tanah air cukup baik 

10. Lumayan tahan terhadap erosi tanah 

 

Tanah latosol atau inceptisol yang merupakan jenis tanah mineral, cukup cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman. 

Beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh di tanah latosol atau inceptisol antara lain adalah sebagai berikut (Munir, 1995; 

Subardja dkk, 2016): 

1. Tebu 

Tanaman yang dapat tumbuh di tanah latosol atau inceptisol yang pertama adalah tebu. Tebu merupakan tanaman yang 

sangat penting karena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan gula pasir. Tanaman tebu ini baik di tanam pada tanah 

latosol di ketinggian kurang dari 1.300 m di atas permukaan laut. Sedangkan curah hujan yang baik adalah sekitar 1.500 

hingga 3.000 mm per tahun dan suhu rata- rata adalah 24 hingga 30ᵒ Celcius. 

2. Kakao atau coklat 

Selain tebu dan tembakau, tanah latosol juga baik untuk menanam coklat. Tanah latosol ini baik untuk ditanami coklat pada 

ketinggian 500 – 800 m DPL, memiliki curah hujan antara 1.100 hingga 3.000 mm per tahun, memiliki suhu antara 15 – 

31ᵒ C dan kelembapan udara antara 7- hingga 80% 

3. Tembakau 

Selain tebu, tanah latosol juga dapat ditumbuhi oleh tanaman yang lainnya, yaitu tembakau. Tembakau adalah bahan baku untuk 

membuat rokok. Tidak dipungkiri, Indonesia sendiri banya mempunyai ladang tembakau. Tenaman tembakau akan tumbuh 

dengan maksimal apabila ditanam pada tanah latosol di tempat yang mempunyai ketinggian antara 80 hingga 550 m di atas 

permukaan air laut, curah hujan sekitar 2.000 mm per tahu, suhu sekitar 18- 27ᵒ Celcius dan disinari matahari secara penuh. 

4. Panili 

Tanah latosol juga baik untuk ditumbuhi oleh tanaman panili. Tempat yang baik yang dipilih adalah yang memiliki ketinggian 

antara 0 hingga 800 m DPL, memiliki curah hujan antara 850 – 2.950 mm per tahun, suhu sekitar 20ᵒ Celcius, dan 

kelembapan atara 70 – 80%. 

5. Pala 

Tanaman selanjutnya adalah pala. Pala cocok ditanam di tanah inseptisol pada ketinggian antara 0 – 700 m DPL, curah hujan 

antara 2.000 – 3.000 mm per tahun, dan suhu antara 20 – 30ᵒ C. 

 

Tanaman Pencegah Longsor 

 

Sebanyak 47 jenis tanaman direkomendasikan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) Surakarta untuk ditanam di daerah rawan longsor. Pemilihan 47 jenis tanaman 

sudah melalui uji lapangan yang dilakukan sejak 2008 di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Kepala BP2TPDAS Surakarta, Nur Sumedi mengatakan, pencegahan vegetatif ini efektif untuk kedalaman regolith tanah kurang 

dari lima meter. Kalau lebih dari itu pengaruh geologis lebih besar. 

"Kami merekomendasikan tanaman pilang, cempedak, sukun, mimba, kemiri, nangka, jambu mete, aren, damar, bambu, tayuman, 

kupu-kupu, kayu manis, trengguh, kaliandra merah, kaliandra putih, kenanga, johar, sonokeling, dan sono siso," katanya di Kota 

Solo, Rabu (17/8). 

"Kemudian sono brit, durian, lengkeng, eucaliptus, rengas, waru laut, waru gunung, dlingsem, lamtoro, lamtoro sabrang, 

bungur, mindi, mangga, rambutan, jengkol, angsana, sengon, petai, alpukat, pinus, bidara laut, kesambi, mahoni, 

cengkeh, asem, jati, dan laban," lanjutnya. 

Sumedi menambahkan, pemilihan jenis tanaman tersebut memperhitungkan faktor pemicu longsor. Setelah dikaji dari sisi 

tajuk, keakaran dan evapotranspirasi didapatkan 47 jenis tersebut yang kemudian dipetakan zonasinya berdasarkan 

ketinggian lokasi, yakni antara 0-2000 meter di atas permukaan laut (dpl). 

"Peran tajuk dalam intersepsi sangat membantu mengurangi jumlah air hujan yang sampai ke permukaan tanah, sehingga 

akan mengurangi jumlah air yang terinfiltrasi dan penjenuhan lengas tanah secara tepat. Evapotranspirasi berperan 

mengurangi kejenuhan air tanah agar tidak terjadi akumulasi air di lapisan impermeable yang justru menjadi bahan 

gelincir dalam kejadian longsor lahan," jelasnya. 
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PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang. 

 

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber keuangan yang memberikan banyak 

kontribusi dalam berbagai hal terutama pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, 

fasilitas publik dan masih banyak lagi. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak 

daerah, retribusi dan lain-lain, dimana hal-hal tersebut adalah hal yang tentu saja sangat 

penting guna membayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dan tentu saja sebagaimana 

tercantum dalam Perda No.3 tahun 2012 bahwasanya kebijakan seperti retribusi 

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 

 

Namun hingga saat ini pendapatan daerah masih harus dioptimalkan lagi, hal ini 

dipengaruhi oleh data pendapatan daerah yang dirasa masih dapat untuk terus 

ditingkatkan dengan meninjau potensi yang ada. Informasi menganai PAD kabupaten 

Lampung Barat sendiri sudah cukup lengkap dan memadai. Ketersediaan informasi 

mengenai PAD untuk diakses oleh publik sendiri menjadi indikasi transparansi 

penggunaan anggaran sehingga masyarakat dapat mengawal birokrasi dan memberikan 

kepercayaan penuh kepada pihak pemerintah dalam mengelola anggaran baik PAD 

maupun anggaran lainnya. 

 

Untuk meningkatkan anggaran daerah, maka peningkatan pendapatan daerah menjadi 

salah satu hal yang harus diperhatikan, sedangkan untuk meningkatkan pendapatan maka 

kita harus terlebih dahulu mengetahui dan menyusun strategi serta kebijakan untuk 

mengoptimalkan PAD. Dan hal ini dapat dicapai jika kita benar-benar mengetahui apa 

saja yang dapat menjadi Potensi PAD khususnya di wilayah kabupaten Lampung Barat. 

 

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa 

pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan kebijakan pajak daerah. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang ditetapkan oleh 

daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak 

daerah dan retribusi sendiri juga merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam 

pelaksanaan otonomi daerah dan mengawal birokrasi demi kemajuan dan kesejahteraan 

bersama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Pajak dan retribusi adalah iuran yang 

diatur dalam undang-undang guna kepentingan bersama dan dikembalikan dalam bentuk 

fasilitas dan juga akan dinikmati bersama-sama. 

 

Kajian-kajian mengenai potensi pendapatan daerah sendiri dapat menjadi langkah awal 

guna mewujudkan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pendapatan 

daerah dapat ditingkatkan berdasarkan acuan yang sudah di tetapkan.
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KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

Pajak dan retribusi daerah. 

 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, Pemerintah menimbang bahwa 

perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian 

diskreksi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah 

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 

 

Definisi Pajak Dan Retribusi 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau  badan yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang- 

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pengertian pajak menurut para ahli dan UU; 

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. 
Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan 

Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor 

publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan 

untuk membiayai kebutuhan negara. 

Dr. Soeparman Soemahamidjaya 

Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun 

barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang 

berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan 

masyarakat. 

Anderson Herschel M, dkk 

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah serta 

tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat, tetapi suatu kewajiban dengan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa imbalan serta dilakukan guna mempermudah 

pemerintah dalam menjalankan tugas. 

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 
Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

Retribusi Daerah 

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, atau pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Fungsi Pajak  

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi 

regularend (pengatur). 

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang 

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa 

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan 
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pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Pajak yang sudah dipungut oleh negara 

akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 

Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan 

fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya 

dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, 

diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi 

dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

Asas Pemungutan Pajak 

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan 

tentang asas pemungutan pajak, antara lain: 

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal 

"The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

 Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): 

pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan 

penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib 

pajak. 

 Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan 

UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 

 Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas 

kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang 

paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat 

wajib pajak menerima hadiah. 

 Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak 

diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih 

besar dari hasil pemungutan pajak. 

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

 Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar 

kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi 

pajak yang dibebankan. 

 Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 

 Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

 Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang 

lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). 

 Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya 

(serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak 

memberatkan para wajib pajak. 

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

 Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat 

membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. 

 Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak 

untuk barang-barang mewah. 

 Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi 

yang sama diperlakukan sama pula. 

 Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus 

membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya 

biaya pajak. 

 Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. 
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Berikut ini landasan teoritik diselenggarakannya pemungutan pajak. 

1.  Teori Asuransi 

Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak – hak karenanya rakyat harus membayar 

pajak yang diibaratkan premi asuransi atas jaminan perlindungan. 

2.  Teori Kepentingan 

Beban pajak berdasarkan pada kepentingan masing – masing inividu warga. Makin 

besar kepentingannya, makin besar juga pajak yang harus dibayarkannya. 

3.  Teori Daya Pikul 

Beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai daya pikulnya. Pendekatan 

untuk mengukur daya pikul : 

a.  Unsur Objektif : Besarnya Penghasilan. 

b.  Unsur Subjektif : besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi. 

4.  Teori Bakti 

Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat 

harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga negara. 

5.  Teori Asas Daya Beli 

Menurut teori ini pajak adalah penarikan daya beli masyarakat, maka akibat dari 

pemungutan pajak harus merupakan pemeliharaan keejahteraan. 

 

Pajak dan Retribusi Daerah 

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

a. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Pajak 

Parkir. 

 

Potensi Pendapatan Asli Daerah 

Potensi Pendapatan Asli Daerah  yang dapat diindentifikasi berdasarkan PERDA Kab. 

LAMPUNG BARAT No.1  TAHUN 2011, Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung 

Barat adalah sebagai berikut; 

 

a. Pajak Hotel;  

b. Pajak Restoran;   

c. Pajak Hiburan;   

d. Pajak Reklame;  

e. Pajak Penerangan Jalan;  

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  

g. Pajak Parkir;  

h. Pajak Air Tanah;  

i. Pajak Sarang Burung Walet;  

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan  

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.    

 

Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah.Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat membagi Perda 

tentang retribusi menjadi 3 bagian yaitu retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, 

dan retribusi jasa umum.Objek Retribusi Daerah     : 
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1. Jasa umum. 

2. Jasa usaha. 

3. Perizinan tertentu. 

Jasa yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah bukan merupakan objek 

retribusi. 

 

Retribusi Jasa Umum 

a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau 

retribusi perijinan tertentu. 

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

c. Jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan 

membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 

d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya. 

f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang potensial. 

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat 

dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 

Adapun jenis Retribusi Jasa Umum (berdasarkan PERDA No. 3 tahun 2012) adalah 

sebagai berikut: 

a. retribusi pelayanan kesehatan 

b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

c. retribusi penggantian bea cetak KTP dan akta capi 

d. retribusi pelayanan parker di tepi jalan umume. retribusi pelayanan pasar 

e. retribusi pengujian kendaraan bermotor 

f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

g. retribusi penggantia biaya cetak peta 

h. retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus 

i. retribusi pelayanan tera/ tera ulang 

j. retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 

 

Retribusi Jasa Usaha 

a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau 

retribusi perizinan tertentu. 

b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya 

disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang 

dimiliki/dikuasi daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah 

Daerah. 

Jenis Retribusi Jasa Usaha (berdasarkan PERDA No. 4 tahun 2012) adalah sebagai 

berikut: 

a. retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b. retribusi pasar grosir/pertokoan 

c. retribusi tempat pelelangan 

d. retribusi terminal 

e. retribusi tempat khusus parker 

f. retribusi tempat penginapan atau persinggahan 

g. retribusi rumah potong hewan 

h. retribusi pelayanan ke pelabuhan 

i. retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

j. retribusi penyebrangan di akhir 

k. retribusi penjualan produksi usaha daerah 
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Retribusi Perizinan Tertentu 

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada 

daerah dalam rangka asas desentralisasi. 

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. 

c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut cukup besar 

sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 

Jenis Retribusi Jasa Usaha (berdasarkan PERDA No. 5 tahun 2012) adalah sebagai 

berikut: 

a. retribusi izin mendirikan bangunan 

b. retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol 

c. retribusi izin gangguan 

d. retribusi izin trayek 

e. retribusi izin usaha perikanan 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitian di Kabupaten Lampung Barat. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: a). data primer, yang 

diambil berdasarkan hasil wawancara langsung kepada para responden diantaranya adalah 

Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub-Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah, Kepala Kebun Raya Liwa, dan SekretarisBalitbang Kabupaten Lampung Barat 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, serta mewawancarai 

para pemilik rumah makan, bagian administrasi penginapan dan rumah sakit di Lampung 

Barat; b) data sekunder, yaitu, data jumlah jenis setiap pendapatan asli daerah tahun 

anggaran 2014 - 2018, sedangkan untuk data proyeksi menggunakan data total 

pendapatan asli daerah tahun anggaran 2014 - 2018. Data-data tersebut diperoleh dari 

Bappeda Kabupaten Lampung Barat. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Kajian dilaksanakan dengan metoda studi pustaka, wawancara dan observasi, sebagai 

berikut : 

 

1. Studi Pustaka 

Tim telah mempelajari peraturan-peraturan terkait dengan penerimaan daerah, 

seperti undang-undang pajak daerah, perda retribusi daerah, serta data-data  terkait 

potensi pendapatan asli daerah yang telah dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Barat. 

2. Wawancara 

Tim telah mewawancarai pejabat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

kegiatan pendapatan daerah, guna memperoleh gambaran antara lain tentang strategi, 

arah kebijakan dan kendala-kendala yang dialami dalam penerimaan daerah. 

3. Observasi danSurvei 

Tim telah melakukan observasi di lapangan guna memperoleh gambaran situasi 

lapangan tentang pelaksanaan penerimaan daerah serta melakukan survei persepsi 

kepada pemangku kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan PAD di Kabupaten 

Lampung Barat. 

4. Focus Group Discussion (FGD) 

Penelitian dalam bentuk FGD akan dilaksanakan sebanyak dua kali untuk 

mengetahui informasi lebih mendalam dengan mengundang kepala dari masing-

masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lampung Barat.
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PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, dengan ibu 

kota kabupaten yang terletak di Liwa. Kabupaten Lampung Barat melakukan pemekaran 

menjadi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2012. Setelah pemekaran, wilayah Kabupaten Lampung Barat 

kurang lebih 3.368,14 km² atau 10,6 % dari luas wilayah Provinsi Lampung. 

Berasarkan posisi geografisnya, Lampung Barat memiliki batas-batas; Utara – Kabupaten 

OKU selatan; Barat – Kabupaten Pesisir Barat; Selatan – Kabupaten Pesisir Barat; Timur 

– Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan Sukau, 

Lombok Seminung, Belalau, Sekincau, Suoh, Batubrak, Pagar Dewa, Bandar Negeri 

Suoh, Sumber Jaya, Way Tenong,Gedung Surian,Kebun Tebu dan Air Item.Daerah ini 

dominan dengan perbukitan punggung Bukit Barisan, yang berada pada ketinggian 50 

1000 mdpl. 

Jumlah penduduk KabupatenLampung Barat tahun 2018 berdasarkan hasil proyeksi 

penduduk adalah 300.703 jiwa yang terdiri dari 159.636 laki-laki dan 141.067. Dengan 

luas wilayah 2.064,40 km2, Lampung Barat memiliki rata-rata kepadatan penduduk 146   

orang per kilometer persegi. Jika dibandingkan proyeksi penduduk tahun 2016, 

pertumbuhan penduduk Lampung Barat sebesar 0.87 %. 

 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat 

 

 

 

Kecamatan 

Penduduk (Ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk 

Pertahun 

Mei 

2010 

Juni 

2010 

2018 2009-

2010 

2010-2018 

1 Balik Bukit 35 177 35 298 38 631  1.05 

2 Sukau 20 151 20 212 21 320  0.63 

3 Lombok 

Seminung 

6 649 6 675 6 686  0.06 

4 Belalu 11 850 11 884 12 650  0.73 

5 Sekincau 17 377 17 429 18 696  0.82 

6 Suoh 17 439 17 489 18 375  0.58 

7 Batu Brak 12 690 12 722 13 058  0.32 

8 Pagar Dewa 19 357 19 409 20 025  0.38 

9 Batu Ketulis 13 998 14 044 15 183  0.91 

10 Bandar Negeri 25 151 25 233 27 745  1.10 

11 Sumber Jaya 22 538 22 607 24 109  0.75 

12 Way Tenong 30 731 30 840 34 478  1.29 

 13 Gedung Surian 14 124 14 173 15 851  1.29 

14 Kebun Tebu 18 678 18 753 21 646  1.65 

15 Air Hitam 11 386 11 421 12 250  0.82 

Lampung Barat 277 

296.00 

278 

189.00 

300 

703.00 

0.00 12.36 
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Tabel 4.2 Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat 

 

 

No. 

 

Kecamatan 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

1 Balik Bukit 10 10 10 10 10 

2 Sukau 10 10 10 10 10 

3 Lumbok Seminung 11 11 11 11 11 

4 Belalau 10 10 10 10 10 

5 Sekincau 4 4 4 4 4 

6 Suoh 7 7 7 7 7 

7 Batu Brak 11 11 11 11 11 

8 Pagar Dewa 10 10 10 10 10 

9 Batu Ketulis 10 10 10 10 10 

10 Bandar Negeri Suoh 10 10 10 10 10 

11 Sumber Jaya 5 5 5 5 5 

12 Way Tenong 8 8 8 8 8 

13 Gedung Surian 5 5 5 5 5 

14 Kabun Tebu 10 10 10 10 10 

15 Air Hitam 10 10 10 10 10 

 

Lampung Barat 

 

131 

 

131 

 

131 

 

131 

 

131 

 

Tabel 4.3 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di KabupatenLampung Barat 

 

No. Kecamatan 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Balik Bukit 2 2 2 2 2 

2 Sukau 0 0 0 0 0 

3 Lumbok Seminung 0 0 0 0 0 

4 Belalau 0 0 0 0 0 

5 Sekincau 1 1 1 1 1 

6 Suoh 0 0 0 0 0 

7 Batu Brak 0 0 0 0 0 

8 Pagar Dewa 0 0 0 0 0 

9 Batu Ketulis 0 0 0 0 0 

10 Bandar Negeri Suoh 0 0 0 0 0 

11 Sumber Jaya 1 1 1 1 1 

12 Way Tenong 1 1 1 1 1 

13 Gedung Surian 0 0 0 0 0 

14 Kabun Tebu 0 0 0 0 0 

15 Air Hitam 0 0 0 0 0 

Lampung Barat 5 5 5 5 5 

 

Pembahasan 

 

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Presiden Republik Indonesia menerbitkan 

Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan mendukung program Koordinasi dan Supervisi 

Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, diminta untuk segera mengambil Iangkah-

langkah sebagai berikut  : 
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Untuk mengukur nilai efektivitas, mengikuti standar yang diterbitkan oleh Departemen 

Dalam Negeri, maka dapat diketahui apabila koefisien efektifitasnya bernilai dibawah 

0,40 (40%) berarti sangat tidak efektif, jika berada pada nilai antara 40%-60% berarti 

tidak efektif dan jika berada pada nilai 60%-80% berarti cukup efektif, sedangkan jika 

berada diantara nilai 80%-100% dikatakan efektif. (Tumimomor, 2002).  

Pajak Hotel 

Tabel 1. Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 

2014-2018 

 
Tahun 

Anggaran 

Realisasi Pajak 

(Rp) 

Target Pajak 

(Rp) 

Efektifitas (%) 

2014  65.191.200 64.655.000 100,83 

2015  81.255.750 65.159.850 124,70 

2016 96.642.600 76.678.350 126,04 

2017 124.092.200 77.188.350 160,77 

2018 122.468.600 83.688.350 146,34 

 

Dari Tabel 1 dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak hotel selama tahun anggaran 2014 

sampai dengan tahun anggaran 2018 di Kabupaten Lampung Barat sudah efektif karena 

tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan 

pajak hotel lebih besar dari target penerimaan pajak hotel yang dianggarkan, dan tingkat 

efektifitas dari pemungutan pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. 

Penghitungan Potensi Pajak Hotel 

Regulasi yang secara spesfik yang mengatur tentang Pajak Hotel adalah Undang-Undang 

No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Formula Penghitungan Potensi Pajak Hotel 

 

 

 

 

 
Observasi 

Nama Hotel Jumlah 

Kamar 

Tarif Potensi Pajak 

Resort Wisata Lumbok 

Seminung 

a. Delux A 

b. Delux B 

c. Standard A 

d. Standard B 

13 Rp.300.000/hari 

Rp.250.000/hari 

Rp.200.000/hari 

Rp.150.000/hari 

Tarif Rata-Rata = Rp 

225.000 

13 x Rp 225.000 x 365 hari x 

10% =  

Rp 106.762.500 

Rosa Losmen Ono 20 Rp.150.000-

Rp.350.000 

 

Tarif Rata-Rata = Rp 

250.000 

20 x Rp 250.000 x 365 hari x 

10% =  

 

Rp 182.500.000 

Wisma Sindalapai 

a. Kelas I 

b. Kelas II 

c. Kelas III 

12 Rp.175.000/hari 

Rp.150.000/hari 

Rp.50.000/hari 

Tarif Rata-Rata = Rp 

125.000 

12 x Rp 125.000 x 365 hari x 

10% =  

Rp 54.750.000 

Hotel Sahabat Utama 40   

Hotel Sumber Asih 17 Rp.100.000-

Rp.150.000 

Tarif Rata-Rata = Rp 

125.000 

17 x Rp 125.000 x 365 hari x 

10% =  

Rp 77.562.500 

Potensi Pajak Hotel = Jumlah Kamar X Tarif Rata-rata 

X 365 Hari X 10% 

Potensi Pajak Hotel = Jumlah Kamar X Tarif Rata-rata 

X 365 Hari X 10% 
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Pajak Restoran 

 

Tabel 2. Efektifitas Pajak Restoran di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 

2014-1018 

 
Tahun 

Anggaran 

Realisasi Pajak 

(Rp) 

Target Pajak 

(Rp) 

Efektifitas (%) 

2014 800.033.605 634.208.000 126,15 

2015 963.509.451 733.360.000 131,38 

2016 1.665.904.999 888.900.000 187,41 

2017 1.742.588.758 1.102.720.000 158,03 

2018 2.243.641.947 1.607.060.000 139,61 

 

Dari Tabel 2 dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak restoran selama tahun anggaran 

2014 sampai dengan tahun anggaran 2018 di Kabupaten Lampung Barat sudah efektif 

karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen. 

Penghitungan Potensi Pajak Restoran 

Regulasi yang secara spesifik mengatur tentang Pajak Restoran adalah Undang-Undang 

No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Formula Penghitungan Potensi Pajak Restoran 

 

 

 

 

Jumlah Rumah Makan 

Nama Restoran Jenis Restoran 

Rm. Wisata Keramba Menengah 

Rm. Sarirasa Besar 

Rm. Madany Besar 

Rm. Singgah Pai Menengah 

Rm. Sahabat Utama Menengah 

Rm. Mak Lena Kecil 

Mie Ayam Bakso Asep Kecil 

 

Menentukan Sampel. 

Diambil sampel Rm. Madany untuk mewakili rumah makan/restoran kelas besar, Rm. 

Singgah Pai untuk mewakili rumah makan menengah dan Mie Ayam Bakso Asep sebagai 

rumah makan kecil. 

Perhitungan Potensi 

Rumah Makan Besar 

=50 orang X Rp.50.000 X 365 X 10% 

=Rp.91.250.000 

Rumah Makan Menengah 

= 20 orang X Rp.20.000 X 365 X 10% 

=Rp.14.600.000 

Rumah Makan Kecil 

= 122 orang X Rp.10.000 X 365 X 10% 

=Rp.44.530.000 

Potensi Pajak Restoran = Orang X Tarif X 365 X 10% Potensi Pajak Restoran = Orang X Tarif X 365 X 10% 

Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

63



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

64



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

65



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

66



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

67



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

68



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

69



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

70



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

71



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

72



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

73



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

74



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

75



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

76



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

77



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

78



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

79



Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

80



    

 

6,39% 

93,61% 

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (2014-2018) 

Total PAD

Total Pendapatan

Daerah

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 

Gambar 4.52 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (2014-2018) 

       Sumber: Data yang diolah (2019) 

Berdasarkan Gambar 4.52, terlihat bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2018, kontribusi 

PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 6,39% yang didapat berdasarkan jumlah total 

PAD dibandingkan dengan jumlah total Pendapatan Daerah di tahun 2014 hingga 

2018.Kontribusi terbesar yaitu di tahun 2015 sebesar 8 persen sedangkan terendah yaitu 

di tahun 2018 sebesar 4 persen. 

Tabel 4.1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 
Tahun Total PAD Total Pendapatan Daerah Kontribusi PAD 

terhadap Pendapatan 

Daerah (dalam 

persen) 

2014  Rp   43.735.965.553,29   Rp    637.240.421.087,29  6,86 

2015  Rp   68.124.705.612,15   Rp    838.202.730.967,33  8,13 

2016  Rp   51.643.838.606,87   Rp 1.020.699.860.465,87  5,06 

2017  Rp   83.783.646.871,48   Rp 1.070.754.050.402,71  7,82 

2018  Rp   53.025.376.464,89   Rp 1.130.004.176.237,07  4,69 

Jumlah  Rp 300.313.533.108,68   Rp 4.696.901.239.160,27  6,39 

Sumber: Data yang diolah (2019) 

Pembahasan Berdasarkan OPD Penghasil 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

 

2015 2016 2017 2018

Target Rp44,520,000 Rp57,370,000 Rp35,064,680,00 Rp58,080,000

Realisasi Rp44,520,000 Rp57,480,000 Rp35,457,000,00 Rp58,080,000

%Pencapaian 100.00 100.19 101.12 100.00

 Rp-

 Rp5,000,000,000

 Rp10,000,000,000

 Rp15,000,000,000

 Rp20,000,000,000

 Rp25,000,000,000

 Rp30,000,000,000

 Rp35,000,000,000

 Rp40,000,000,000

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
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 Permasalahan 

1. Masih banyak tempat makan yang manajemen pembukuannya masih bersifat 

manual bahkan tidak melakukan pencatatan pembukuan. 

2. Untuk Pajak BKBI, terkendala pada NJOP, karena NJOP masih sangat kecil, 

sebagai gambaran untuk wilayah sepanjang pinggir jalan protokol harga tanah 

masih Rp 27.000  per-meter. 

3. Pajak PBB masih belum maksimal karena harga tanah yang masih sangat rendah 

yakni dibawah Rp.60.000.000 

4. Karena banyaknya tranksaksi jual beli tanah yang rata-rata dibawah 

Rp.60.000.000, maka tidak bia dikenakan BPHTB. 

5. Pengelolaan Pendapatan masih terkendala tenaga kerja (Di BPKAD hanya ada 5 

ASN). 

6. Data NJOP sudah diperbaharui. 

7. Wajib Pajak PBB masih menggunakan database dari KPP Pratama Kotabumi, 

setiap tahun melibatkan kepala dusun dll, secara terus-menerus untuk melihat 

NJOP. Kepala dusun turun langsung untuk memperoleh data dari Wajib Pajak, 

namun beberapa ada yang tidak melaporkan ke kepala dusun. 

 

 Rekomendasi 

1. Perlu dilakukan sosialisai dan pelatihan tentang bagaimana melakukan 

pembukuan berbasis aplikasi. 

2. Diperlukan penyesuaian terhadap NJT, serta perlu dilakukan kajian lebih lanjut 

terkait dengan NJT, untuk memaksimalkan kontribusi PAD.  

3. Penambahan SDM (tenaga kerja)  yang berkompetensi dan ahli di bidangnya. 

4. Objek Pajak dapat dilihat dengan melakukan observasi dan pengamatan langsung 

pada kondisi lapangan. 

5. Perlu dilakukan pelatihan dalam  upaya kesadaran  kepada Wajib Pajak  tentang 

kewajiban menghitung dan melapor  data objek  pajak. 

 

10. Sekretariat Daerah 

 

 
Berdasarkan data di atas, kenaikan dan penurunan penerimaan selama kurun waktu 4 

tahun terakhir dialami oleh OPD Sekretariat Daerah di Kabupaten Lampung Barat. 

Pencapaian target hingga 100 persen terjadi 3 kali yaitu di tahun 2016 hingga tahun 2018 

yang melebihi 100 persen. Pencapaian tertinggi yaitu di tahun 2018, sebesar 116 persen 

atau 32 juta rupiah dari 28 juta yang ditargetkan. Hal ini membentuk tren naik dan dapat 

dilihat bahwa OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat telah optimal dalam 

mencapai targetnya. 

2015 2016 2017 2018

Target Rp29,875,000 Rp30,595,000 Rp26,900,000 Rp28,180,000

Realisasi Rp29,665,000 Rp31,975,000 Rp28,870,000 Rp32,855,000

%Pencapaian 99.30 104.51 107.32 116.59

 Rp-

 Rp5,000,000

 Rp10,000,000

 Rp15,000,000

 Rp20,000,000

 Rp25,000,000

 Rp30,000,000

 Rp35,000,000

A
x
is

 T
it

le
 

Sekretariat Daerah 
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 Rekomendasi 

1. Ada Kampung Kopi di Air Hitam yang cukup berpotensi untuk bisa dibuat homestay 

di lokasi sekitar Kampung Kopi. 

2. Update data PAD cukup penting untuk mendapatkan data terbaru sebagai sumber 

pemasukan asli daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Pemda harus membangun investasi seperti penginapan dan restoran serta melakukan 

pembinaannya. 

 

2. Kecamatan Balik Bukit 

Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit sebesar 175.63 km
2
. Jumlah Penduduk berdasarkan 

data BPS pada tahun 2018 di proyeksi sebesar 38.264 jiwa yang tersebar di 12 desa / 

kelurahan. 20.022 pendudukan berjenis kelamin laki-laki dan 18.609 penduduk berjenis 

kelamin perempuan. Sex Ratio untuk Kecamatan Balik Bukit sebesar 107,59 yang berarti 

dalam 100 penduduk perempuan terdapat pula 107 penduduk laki-laki. 

 Isu Strategis 

1. Belum ada dinas yang mendata rumah kos. 

2. Tidak ada penerimaan dari Taman Hamtebiu, baik Retribusi Tempat Rekreasi 

ataupun Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

3. (Akan berjalan di tahun 2020) Pengembangan Kebun Raya Liwa dan Pembangunan 

sarana dan prasarana Kebut (Gunung) Pesagi di pekon Bahway. 

 Rekomendasi 

1. Berdasarkan UU No, 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), 

Pajak Rumah Kos diperlakukan sebagai pajak daerah kota/kabupaten yang 

merupakan bagian dari pajak hotel dengan tarif tertinggi 10% dengan jumlah kamar 

lebih dari 10 (sepuluh). Contoh Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, dimana dalam Pasal 6 huruf : 

b. Rumah Kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai 20 (duapuluh) kamar 

dikenakan tarif sebesar 5%. 

c. Rumah Kos dengan jumlah kamar diatas 20 (duapuluh) kamar dikenakan tarif 

sebesar 7%, yang dihitung dari harga kamar kos yang terisi. 

Sedangkan, jika jumlah kamar kos hanya sampai 10 kamar, maka tetap harus membayar 

PPh Pasal 4 ayat 2, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah. Jadi, 

sebaiknya ada dinas yang mendata dan mengklasifikasikan rumah kos, dalam hal ini 

dapat dilakukan oleh BPKAD. 

2. Sebaiknya adakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir serta diimbangi 

dengan meningkatknya fasilitas taman, sehingga masyarakat tetap tertarik untuk 

datang. 

 

3. Kecamatan Batu Brak 

 

Kecamatan Batu Brak adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. 

Kecamatan Batu Brak terdiri dari 9 pekon atau desa yakni (Kota Besi, Canggu, Gunung 

Sugih, Pekon Balak, Sukabumi, Kegeringan, Negeri Ratu, Kembahang, dan Sukaraja). 

Luas wilayah kecamatan 261,5 km
2
, jumlah penduduk 13,05 juta jiwa. Mata pencaharian 

utama adalah petani kebun. 

 Potensi PAD 

a. Wisata Alam 

Bawang Bakung menjadi potensi PAD, dimana Bawang Bakung memiliki 

keindahan untuk melihat sunrise (matahari terbit) dengan posisi disekeliling awan 

ketika melihat matahari terbit. 

b. Wisata Budaya 

1. Rumah adat kerajaan “Sai batin” di Batubrak (Buay Pernong). 
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Rumah raja/rumah adat ini dapat menjadi potensi PAD ketika dapat diatur 

mekanisme atau teknik rekomendasi kunjungan perjalanan wisata budaya di 

lampung barat. Dengan memiliki kebudayaan yang masih asli dan kental 

dengan adat istiadat dapat menjadi potensi wisata yang memiliki nilai jual 

yang lebih. 

2.Pesta Sekura 

Pesta Sekura merupakan perayaan adat istiadat suku asli lampung barat 

terlebih di kecamatan Batu Brak untuk merayakan hari raya lebaran. Kegiatan 

atau perayaan ini masih terjaga dan terus dilestarikan. Dengan kebudayaan 

suku asli yang masih sangat kental membuat perayaan ini menjadi sebuah 

kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Dimana setiap pekon 

akan merayakan pesta sekura secara bergiliran. Sehingga Pesta Sekura bisa 

menjadi objek wisata budaya dan dapat memberi kontribusi dalam 

pemasukkan masyarakat dan daerah. 

3. Sentra Kopi 

Biji kopi yang dihasilkan dari perkebunan yang berada di Kecamatan Batu 

Brak merupakan salah satu yang terbaik dan stabil. Ketika festival kopiyang 

diadakan beberapa waktu lalu dalam tahun 2019 ini, kopi yang berasal dari 

Batu Brak menjadi salah satu terbaik. Ini menjadi salah satu potensi penggerak 

PAD pada Lampung Barat. Iklim dan kondisi geografis mendukung hasil akhir 

kualitas kopi yang baik. Dimana di batu brak juga terdapat produsen yang 

mengolah kopi menjadi kopi luwak. Dari segi pengolahan, pemilihan kualitas 

kopi, dan sampai dengan pengemasan semua dilakukan dengan sangat baik 

bahkan produsen kopi ini telah sertifikasi baik pegawai, produk kopi itu 

sendiri bahkan proses pengolahannya telah tersertifikasi. 

 Problem/Permasalahan. 

 

a. Wisata Alam – Bawang Bakung (Negeri di Atas Awan) 

Akses ke lokasi masih kurang memadai, jalan yang kurang baik sehingga 

membuat pengunjung ketika akan ke lokasi memakan waktu cukup lama dan 

membutuhkan kehati-hatian dalam berkendara. 

b. Wisata Budaya – Rumah Adat di Diway & di Pernong 

Masih kurang teknik rencana kunjungan wisata sehingga tempat tersebut bisa 

menjadi lokasi wisata budaya dan menjadi tempat cagar budaya suku lampung 

asli. 

c. Sentra Kopi 

Kurangnya inovasi dalam pemasaran produk kopi sehingga produk yang ada 

kurang diketahui oleh orang banyak. 

 Rekomendasi 

a. Perbaikan akses ke lokasi dan area wisata gerdai Bawang Bakung 

b. Teknik promosi dengan membuat sebuah rangkain festival besar yakni yang 

berisi kunjungan wisata budaya dan wisata alam. Yang dihadiri berbagai macam 

pejabat sehingga bisa menarik berbagai macam media massa bahwa Lampung 

Barat punya terlebih khususnya Kecamatan Batu Brak memiliki wisata budaya 

yang masih sangat terjaga. Memiliki nilai daya tarik sendiri. 

c. Membuat paket travelling 3 Hari 2 Malam di Lampung Barat 

Ini sebuah program promosi untuk bagaimana mengelola tempat-tempat wisata di 

Lampung Barat dapat dikunjungi.  

17-00-21.00 Perjalanan ke Liwa sampai penginapan 

21.00-04.00 Waktu Istirahat 

04.00-04.45 Perjalanan ke gerdai Bawang Bakung untuk menikmati Sunrise 

04.45-05.45 Menikmati Sunrise 

Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

94



    

 

05.45-06.30 perjalanan menuju wisata budaya di rumah adat  kerajaan 

Diway/Pernong 

06.30-.07.00 Menikmati Sarapan di rumah adat 

07.00-08.00 Berkunjung menikmati pertunjukan seni 

08.00-09.00 Melihat ke dalam rumah adat 

Dan seterusnya ... 

d. Melakukan pengelolaan parkir yang teroganisir pada objek wisata dengan catatan 

semua area wisata sudah terakomodir dengan baik. 

e. Membuat film dokumenter terkait wisata budaya dan wisata alam yang terdapat 

di Lampung Barat terutama di kecamatan Batu Brak. 

 

4. Kecamatan Batu Ketulis 

 

Kecamatan Batu Ketulis merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Lampung Barat 

yang baru terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat No.02 Tahun  

2016 Tanggal 15April 2016, yang terdiri dari wilayah 10 (sepuluh) desa/Pekon dengan 

jumlah penduduk pada akhir Tahun 2018 sebanyak 15.183 Jiwa dan Kepala Keluarga 

5.050. 

 

 Isu Strategis dan Rekomendasi. 

 

1) Air Terjun Way Ngison dan Atar Kuwau 

Air terjun merupakan salah destinasi pariwisata yang bisa dijadikan salah sumber 

Pendapatan Asli Desa (PAD) akan tetapi belum ada pengelolaan dan jalan yang 

cukup baik sehingga jarang pengunjung luar kecamatan yang datang untuk 

berwisata. 

Rekomendasi untuk bisa menjadi sumber PAD dengan adanya peran pemerintah 

daerah untuk membangun sarana dan prasarana, serta di bentuk kelompok yaitu 

Kelompok Sadar Wisata atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jika dalam 1 

desa bisa desa tersebut atau jika air terjun itu berada di antara desa maka bisa di 

buat BUMDes bersama. Dari segi infrastruktur atau akses menuju ke air terjun 

bisa di buat lebih baik, walaupun untuk berjalan kaki saja, sehingga ada post yang 

bisa dibuat untuk meninitipkan kendaraan dan barang terus ke air terjunnya bisa 

berjalan kaki, disini nantinya disetiap jalan bisa dibuat suatu kreativitas yang 

kaan menarik wisata dan juga di antara 2 air terjun yanag ada di Batu ketulis ini 

dibuat yang berbeda secara spesifik sehingga bisa terangkat popularitasnya secara 

bersama. 

 

2) Penghasil Perkebunan (Kopi) 

Kopi salah satu yang penghasilan terbesar di Kecamatan Batu Ketulis yaitu 90% 

dari penghasilan perkebunan yang bisa diolah di jadikan kopi siap saji atau yang 

sudah diolah sehingga harga kopi yang sudah diolah akan meningkat harga kopi 

tersebut.  

 

3) Lesung Bidadari 

Pemda harus ikut serta dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

supaya lesung bidadari bisa menjadi sumber PAD untuk Kab. Lampung Barat. 

4) IMB yang tidak diurus oleh warga 

Letak geografis di Kab. Lampung Barat bukan tanah datar, sehingga perlu adanya 

pengkajian ulang terhadap masing-masing desa dalam peraturan perizinan 

pendirian bangunan. Jika peraturan sudah sesuai maka retribusi dari IMB akan 

meksimal. 
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Catatan 

1. Tidak ada tempat parkir di pasar yang ada di Kec. Batu Ketulis. 

2. Ada 2 air terjun di Kec. Batu Tulis yaitu di Pekon Way Ngison dan Atar Kuwau, tapi 

lahan tanah tersebut punya warga bukan punya desa atau pemerintah daerah 

3. Ada 2 hotel yang dikenakan retribusi yaitu Hotel Sindalapai dan Seminung Lumbok. 

4. Pendataan Objek PBB dilakukan setiap tahun 

5. Mata Pencaharian penduduk Kec. Batu Tulis 90% sebagi Petani Kopi 

6. BUMDes di Kec. Batu Ketulis rata-rata menjalankan jenis usaha keuangan yaitu 

simpan pinjam 

7. IMB di Kec. Batu Ketulis harus sesuai dengan peraturan, jika tidak sesuai maka 

tidak akan diberi izin untuk mendirikan bangunan. 

 

5.  Kecamatan Bandar Negeri Suoh 

 

Kecamatan Bandar Negeri Suoh terdiri dari 10 Pekon/Desa Difinitif dengan Luas 

Wilayah 66,42 Km, Dengan Jumlah Penduduk Laki-

laki:11.326,Perempuan:10.320,JumlahTotal:21.646 Jiwa,SexRatio: 109 dan Jumlah 

Kepala Rumah Tangga 5.575, Tingkat Pertumbuhan Penduduk 12,055 dan Kepadatan 

Penduduk 13,9 Orang/Ha (Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010). Luas dan Batas Wilayah 

 Isu Strategis dan Rekomendasi 

1) Air terjun 

Ada air terjun di Kecamatan BNS tapi belum ada kepastian mengenai letak air 

terjun antara di Kec. BNS atau Kec. Suoh, sehingga perlu dikomunikasikan untuk 

menetukan letak tersebut dan setalah itu perlu adanya bantuan pemerintah untuk 

menyiapkan sarana dan prasarana menuju ke tempat wisata tersebut.  

2) Danau Lebar 

Danau Lebar sangat potensial untuk menghasilkan PAD, jika dikelola dengan 

baik secara legaalitas kepengurusannya bisa membentuk BUMDes atau 

POKDARWIS, dan juga dengan  melengkapi sarana dan prasarana seperti MCK, 

Mushola, dan adanya penginapan untuk para wisatawan jika ada yang berkunjung, 

dan didirikan restoran, hal ini perlu ada komunikasi antara pemerintah dengan 

kementerian LHK untuk mendapatakan izin mendirikan bangunan atau investasi. 

CATATAN 

1. Ada tempat parkir di pasar yang ada di Kec. Bandar Negeri Suoh (BNS), untuk 

retribusinya masuk ke pekon masing-masing. 

2. Ada air terjun di Kec. BNS, tetapi lahan tanah tersebut punya warga bukan punya 

desa atau pemerintah daerah dan belum tahu letaknya di Kec. BNS atau Kec. Suoh 

3. Pendataan Objek PBB dilakukan setiap tahun 

4. Mata Pencaharian penduduk Kec. Batu Tulis 90% sebagi Petani Kopi. 

 

6.  Kecamatan Belalau 
 

Luas wilayah kecamatan belalau sebesar 219,06 km2
. Atau 10,61% dari luas seluruh 

kabupaten Lampung Barat. Terbagi dalam 10 pekon, yakni pekon Hujung, Sukarami, 

Bedudu, Kejadian, Bumi Agung, Turgak, Seruguk, Suka makmur dan Panjang agung. 

Berdasarkan proyeksi penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk 

kecamatan belalau pada tahun 2018 sebanyak 12.650 jiwa dengan komposisi penduduk 

laki-laki 6.762 jiwa dan penduduk perempuan 5.888 jiwa. 

 Isu Strategis 

1. Terdapat 3 pangkalan pasir yang cukup berpotensi dikembangkan lagi. 

2. Pendataan untuk objek pajak masih ada yang bermasalah. 

3. Meningkatkan skala untuk festival Sekala Brak. 
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4. Tidak terdapat homestay di belalau. 

5. Tanah di belalau sangat subur. 

6. Pengemasan, event dan penyajian kopi. 

7. Terdapat dua air terjun yang belum dikelola dengan baik. 

 Rekomendasi  

1. Potensi peningkatan retribusi masih bisa ditingkatkan kembali dengan diimbangi 

dengan mempermudah akses perizinan, memperbaiki akses jalan, dan fasilitas-

fasilitas penunjang. 

2. Harus adanya pendataan berkala dari kecamatan setempat, untuk jemput bola 

mengenai objek pajak dengan diimbangi pemberian imbalan lebih untuk para 

pendata. 

3. Pembuatan event berskala nasional akan meningkatkan perekonomian daerah 

sekitar. 

4. Pembuatan wisata-wisata baru yang membuat pengunjung memiliki rekomendasi 

yang tepat untuk menginap ketika berlibur ke daerah belalau. 

5. Menjadikan belalau sebagai sentra desa sayur-sayuran dan budidaya kopi unggul 

sebagai salah satu visi daerah belalau. 

6. Harus diadakannya event khusus untuk semua hal tentang bagaimana kopi dibuat, 

disajikan dan dipasarkan sehingga menambah skill baru untuk para pelaku 

UMKM kopi sendiri. 

7. Pengelolaan dan pembuatan sarana dan prasarana penunjang guna mempermudah 

dan mempernyaman masayarakat menikmati air terjun di belalau. 

 

7.  Kecamatan Gedung Surian 

Kecamatan Kebun Tebu terdiri dari 10 Pekon/Desa dengan Luas Wilayah 66,42 km, 

dengan Jumlah Penduduk Laki-laki: 11.326, Perempuan: 10.320, Jumlah Total: 21.646 

Jiwa, Sex Ratio: 109 dan Jumlah Kepala Rumah Tangga 5.575, Tingkat Pertumbuhan 

Penduduk 12,055 dan Kepadatan Penduduk 13,9 Orang/Ha. 

 Isu Strategis 

1. Tidak ada penerimaan dari Negeri Diatas Awan, baik Retribusi Tempat Rekreasi 

ataupun Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

2. Tidak ada penerimaan dari PDAM, padahal potensi retribusinya sangat potensial. 

3. Penarikan Retribusi IMB masih belum maksimal, karena belum ada kesadaran 

dari masyarakat yang enggan untuk membayar retribusi IMB. 

4. Kecamatan Gedung Surian punya potensi Sumber PAD dari 

pertambangan/Eksploitasi seperti bahan galian Golongan C (Pertambangan Pasir) 

dan Sumur Bor tapi belum ada tindakan untuk penarikan dalam bentuk retribusi 

dari Pemilik Tambang Pasir ataupun sumur bor. 

 Rekomendasi 

1. Sebaiknya adakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir serta diimbangi 

dengan meningkatknya fasilitas tambahan disekitar tempat wisatanya, seperti 

gazebo, dll. 

2. Perlu dilakukan Sosialisasi lebih untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya 

membayar retribusi IMB dalam peningkatan PAD . 

 

8. Kecamatan Kebun Tebu 

 

Kondisi wilayah kecamatan Gedung surian, tanahnya berbukit dan bergelombang, 

sebagian berupa daratan (lahan kering) dan sebagian lagi sawah dan perkebunan dengan 

ketinggian 700-1600 dari permukaan laut. Suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 

24 derajat celcius, curah hujan rata-rata 2500-3250 mm per tahun, dengan jumlah bulan 

basah 8-9 bulan dan kering 3-4 bulan, dalam setahun serta tingkat kelembaban 70-85%. 
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 Isu Strategis 

1. Belum ada kontribusi penerimaan dari retribusi tempat khusus Parkir di Pasar 

Tradisional karena dikelola oleh pribadi. 

2. Para Peternak dan Petani Kopi banyak yang terjerat masalah dengan pihak Bank 

ataupun peminjam modal. 

3. Terdapat Inovasi Produk hasil olahan kopi yang bisa dimaksimalkan agar terus 

berkembang. 

4. Harga Kopi yang sedang anjlok menyebabkan petani Kopi merugi. 

5. Tempat atau Situs batu Megalitikum memiliki potensi sebagai sumber PAD 

 Rekomendasi 

1. Sebaiknya adakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir serta diimbangi 

dengan meningkatknya fasilitas tambahan disekitar pasar. 

2. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap para petani dan peternak 

tentang bagaimana mengelola dan manajemen Keuangan yang baik. 

3. Perlu dilakukan upaya lebih dengan melakukan promosi serta hak paten terkait 

dengan produk hasil olahan kopi khas kecamatan Kebun Tebu. 

4. Petani perlu pandai dalam membaca kondisi harga pasar. 

5. Dilakukan kesepakatan yang saling menguntungkan dalam upaya memajukan 

tempat atau situs Megalitikum sebagai salah satu tempat wisata yang berbasis 

pendidikan sejarah. 

 

9. Kecamatan Lumbok Seminung 

 

Secara topografis kecamatan Lumbok Seminung sebagian besar daerahnya lembah, hanya 

sebagian kecil saja lereng.dengan luas 22,31 km2,  dan 
secara Geografis Ketinggian Tanah 

dari permukaan laut 700-1600m, Banyak curah hujan 2500 – 3250 m serta Topografinya 

tanah bergunung dengan relative dan bergelombang 

 

 Isu Strategis  

1. Banyak lesehan yang sudah lumayan besar, seperti Lesehan Dinda dan Lamban 

Kayu. 

2. Adanya permasalahan pendataan PBB dan balik nama. 

3. Dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk membayar IMB. 

4. Belum ada penerimaan retribusi dari keramba ikan yang sudah termasuk besar. 

5. Adanya potensi sumber air panas yang bertepatan pada pekon ujung. 

6. Adanya tempat paralayang yang cukup menarik pengunjung untuk bermain 

paralayang. 

7. Track untuk motor cross masih dikelola oleh orang pribadi. 

8. Potensi perkebunan yang masih bisa dikembangkan yaitu kopi dan alpukat. 

 Rekomendasi  

1. Harus ada pendataan berkala untuk mendata potensi lesehan-lesehan yang ada di 

kecamatan Lumbok Seminung. 

2. Pihak kecamatan harus "jemput bola" dan mendata untuk mengurusi ganti nama 

tersebut. 

3. Diadakannya event khusus untuk mengingatkan masyarakat betapa pentingnya 

membayar IMB untuk peningkatkan PAD. 

4. Sebaiknya adakan pemungutan retribusi untuk wisata keramba ikan karena dinilai 

sudah cukup besar serta diimbangi dengan menambahkan event khusus untuk 

budidaya ikan air tawar. 

5. Harus ada campur tangan pemerintah untuk mengelola wisata ini, seperti 

membangun sarana dan prasana penunjang, akses jalan serta pemasaran yang 

baik. 
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6. Buat event khusus untuk meningkatkan minat para paralayang nasional untuk 

berkunjung, fasilitas seperti tempat makan dan sejenisnya, homestay, dan akses 

jalan harus diperbaiki. 

7. Pengelolaan fasilitas penunjang track harus diperbaiki, pemasaran dan tata kelola 

tempat harus direnovasi kembali.  

“Resort Lombok Seminung” 

 Potensi: 

1. Resort masih bisa ditingkatkan dan bisa dijadikan referensi berlibur akhir pekan 

keluarga. 

2. Pemandangan yang cukup bagus dan akses menuju kesana sudah lumayan baik. 

3. Fasilitas resort sudah cukup untuk memadai seperti area yang luas dan homestay 

yang sudah nyaman untuk ditinggali. 

 Permasalahan: 
1. Pengunjung untuk hari-hari biasa itu sangat sepi bahkan hampir tidak ada. 

2. Pengunjung rata-rata pertahun tidak kurang dari 100 orang. 

3. Kurangnya pemasaran yang baik untuk resort sehingga sepinya pengunjung pada 

saat hari biasa. 

4. Lingkungan yang kurang ramai menyebabkan pengunjung enggan atau takut 

untuk berkunjung ke resort sendiri. 

5. Kurangnya tata kelola yang baik sehingga terlihat resort tidak terawat dengan 

baik. 

6. Dan kurangnya inovasi dalam hal pengelolaan dan pemasaran, bahkan belum 

dapat dipesan melalui aplikasi pemesanan hotel sehingga masyarakat dari luar 

daerah kesulitan dalam memesan resortnya. 

 

10.  Kecamatan Pagar Dewa 

Kecamatan Pagar Dewa merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Lampung Barat 

yang baru terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat No.02 Tahun 

2016 Tanggal 15 April 2016 .yang terdiri dari wilayah 10 (sepuluh) desa/Pekon dengan 

jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 sebanyak 15.183 Jiwa dan Kepala Keluarga 

5.050 dengan luas Kecamatan 103,7 Km². 

 

 Isu Strategis. 

 

1. Ada 3 air terjun: Air Terjun Bengkoang yang di pekon Basungan, pekon Marga 

Jaya dan Sidodadi (tapi tidak tahu namanya), dan di pekon Mekar Sari yaitu 

Curug Kadung Tresno, namun hanya di pekon Mekar Sari yang merupakan tanah 

milik desa, lainnya adalah kawasan/hutan lindung. 

2. Untuk Curug Bengkoang sudah pernah ada bantuan dari Pusat, tapi belum 

berlanjut. 

3. Akses jalan ke air terjun/curug baru setengahnya bisa dilalui kendaraan roda 

empat, sisanya harus berjalan kaki atau naik sepeda motor dengan jarak kurang 

dari 1 km. 

4. Ada juga potensi wisata bernama Batu Masjid di Desa Marga Jaya. Kalau 

tanahnya dikeruk berhektar-hektar,akan terbentuk seperti candi-candi. Tanahnya 

punya masyarakat, tetapi belum dikelola. 

5. Potensi wisata belum terlihat banyak karena masih banyak bukit yang belum 

dikelola sama sekali. 

6. Yang menjadi kendala/permasalahan kolam-kolam perikanan di kecamatan Pagar 

Dewa adalah pemasarannya. Begitu juga dengan pemasaran produk makanan 

non-beras yang dikelola oleh BumDes. 
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 Rekomendasi 

1. Diperlukan penjelasan lebih lanjut dari Pusat tentang pengembangan Curug 

Bengkoang. 

2. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pemasaran produk perikanan dan 

produk UMKM di Lampung Barat agar dapat bersaing secara nasional. 

3. Diperlukan penelitian arkeologi mengenai daerah Batu Masjid apakah dapat 

dijadikan objek wisata situs purbakala. 

 

11. Kecamatan Sekincau 

 

Kecamatan Sekincau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Kecamatan 

Sekincau terdiri dari 5 pekon atau desa yakni (Giham Sukamaju, Pampangan, Sekincau, 

Tiga Jaya, dan Waspada). Luas wilayah kecamatan 118,28 km
2
, jumlah penduduk 18,69 

juta jiwa. Mata pencaharian utama adalah petani kebun. 

 

 Potensi PAD 

a. Retribusi Parkir pada Pasar 

Pada Kecamatan Sekincau ada 4 pasar 1 minggu sekali, memungkinkan untuk 

menjadi retribusi. 

b. Villa Awang 

c. BumDes “Curug Kresna” 

d. BumDes Agrowisata “Obat-obat pertanian wisata jeruk” 

e. Pasar Betung di terminal sekincau 

Keterangan  : Belum jelas dikelola retribusinya 

f. Terminal 

 Problem/Permasalahan 

a. Keselurahan parkir belum dikelola dengan baik. Beberapa pasar seperti di pasar 

Betung 

b. Terminal Sekincau 

Terminal yang beralih fungsi, karena ada peraturan perubahan. Sehingga kendaraan-

kendaraan dari luar kota tidak melalui di terminal. Malah justru beralih fungsi dari 

terminal menjadi pasar, walaupun pasar tersebut hanya 1x seminggu ada. 

 Rekomendasi 

a. Sarana dan Prasarana 

Saran dan prasana ditingkatkan dari pemda pada tempat wisata atau fasilitas 

publik. 

b. Parkir 

Dikelola dengan baik. 

Keterangan:  

1. Terminal Sekincau 

Fungsi terminal tidak sesuai dengan fungsinya. Perlu dimaksimalkan, dengan 

meningkatkan kendaraan. 

2. IMB dan PBB 

Ada ketentuan pemda yang membuat klasifikasi dengan beberapa ketentuan 

mendasar terkait regulasi 

3. Industri Rokok 

Retribusi langsung dikelola Pemkab bukan per kecamatan. 

 

12. Kecamatan Sukau 

 

Secara Topografis Kecamatan Sukau sebagian besar daerahnya lembah, hanya sebagian 

kecil saja lereng. 
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 Isu Strategis 

1. Ada potensi wisata Curug/Air Terjun di pekon Suka Mulya, sudah terdata di 

Dispora namun belum ada pembangunan sarana dan prasarana. Akses juga hanya 

bisa dengan berjalan kaki dan sepeda motor. 

2. Ada juga potensi wisata tracking seperti motor-cross di Bandar Baru. Tapi belum 

dikembangkan. 

3. Salah satu pasar milik Pemda masih dibangun (tapi belum memungkinkan untuk 

ditarik retribusinya), tetapi jika sudah selesai, akan memungkinkan menjadi 

sumber pemasukan pendapatan asli daerah. 

 Rekomendasi 

1. Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana di Curug pekon Suka Mulya. 

2. Dibutuhkan kajian lebih lanjut apakah tracking dapat dijadikan objek wisata yang 

potensial. 

3. Pendataan unit ruko/los di pasar yang sedang di bangun untuk membuat 

perhitungan potensi retribusi. 

 

13. Kecamatan Suoh 

 Isu Strategis 
1. Banyak spot tempat wisata, seperti danau dan kawah, yang semuanya ada di 

kawasan Perhutanan. Selama ini, tempat-tempat tersebut dikelola oleh perhutanan 

dan kelompok masyarakat (Pokdarwis). PAD-nya tidak ada karena Pemda tidak 

memiliki aset di kawasan tersebut. 

2. Ada beberapa rumah makan, namun masih skala kecil dan hanya ramai pada hari-

hari tertentu. Ada juga penginapan yang berbentuk rumah 2 tingkat, jadi 

berbentuk homestay. Tidak ada yang berbentuk hotel. Letaknya cukup jauh dari 

tempat wisata, namun jika orang-orang berkunjung ke Suoh, maka tempat 

tersebut jadi pilihan untuk menginap.  

3. Banyak hasil bumi dari Lampung Barat yang selama ini langsung dikirim ke 

Tanggamus, bukan ke Lampung Barat. Jadi, pendapatan retribusinya masuk ke 

daerah Tanggamus. 

 Rekomendasi 
1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat bekerja sama dengan Dinas 

Kehutanan untuk membangun lahan parkir, homestay dan rumah makan di dekat 

tempat wisata (di luar tanah kawasan). 

2. Jika homestay di daerah Suoh dibina oleh Pemda, akan berpotensi untuk ditarik 

pajaknya. 

3. Jika Pemda membangun jembatan timbangan, bisa ditarik retribusinya. 

 

14. Kecamatan Sumber Jaya 

Luas kecamatan Sumber Jaya 11,828 Ha dengan jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten 

kurang lebih 15 Km dan jarak dari pemerintahan Provinsi berjarak 200 km, dengan 

jumlah penduduk pada akhir 2018 adalah 18.696 jiwa dengan 5 desa/pekon. Tofografinya 

tanah bergunung dengan relatif dan bergelombang. 

 Isu Strategis 

1. Terdapat lokasi wisata arum jeram 

2. Terdapat Lokasi wisata Air Terjun 

3. Adanya Tracking Motor Cross 

4. Terdapat HKM Pinusan 

5. Sekolah Kopi (Sedang Dibangun) 

6. Revisi Perda mengenai tarif rawat inap 

7. Penambahan dokter spesialis kandungan di puskesmas 

8. Kebutuhan alat rontgen dan petugas yang handal di puskesmas 
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 Rekomendasi 

1. ARUM JERAM, Sebaiknya harus dilaksanakannya event yang terus menerus 

dengan promosi yang lebih ekstensif lagi bertujuan untuk memaksimalkan jumlah 

pengunjung yang datang. Serta melakukan staregi-strategi pemasaran yang baik, 

perbaikan fasilitas penunjang arum jeram dan memperbaiki serta 

mengkoneksikan wisata dengan akses jalan sehingga mempermudah pengunjung 

mengetahui area wisata arum jeram. 

2. AIR TERJUN, legalitas untuk perizinan kepemilikan atas air terjun harus segera 

diperbaiki, akses jalan menuju wisata lebih ditingkatkan kembali sehingga 

pengunjung dapat dengan nyaman menuju akses tersebut, serta harus dibuatnya 

parkiran motor dan mobil yang memadai sehingga berpotensi timbulnya retribusi 

uang untuk parkir dengan diimbangi perbaikan fasilitas penunjang seperti tempat 

beristirahat. 

3. MOTOR CROSS, Sebaiknya harus diperbaiki untuk fasilitas serta prasarana 

penunjang yang memadai untuk membuat area tracking motor cross lebih 

diminati pengunjung. Serta perbaikan arena tracking bertaraf nasional serta perlu 

adanya kajian lebih lanjut mengenai tata kelola dan strategi pemasaran yang baik. 

4. HKM PINUSAN, sebaiknya dibuatkannya Rumah singgah atau Homestay untuk 

wisatawan ketika berkunjung ke wisata ini dikarenakan tempat yang sangat 

nyaman dan sejuk untuk ditinggali. Serta perlu diadakannya “uang masuk” untuk 

berkunjung ke hutan pinus ini dengan diimbanginya fasilitas penunjang misal 

area parkir, homestay dan rumah makan milik pemda agar dapat menjadi potensi 

bagi Pendapatan Asli Daerah. Dan juga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai 

strategi pemasaran untuk meningkatkan pengunjung dalam satu tahun. 

5. Revisi Perda mengenai tarif rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas, perlu 

adanya perbaikan revisi perda tahun 2012 dikarenakan tarif rawat inap dan rawat 

jalan sebesar 65 ribu/hari dan 5 ribu untuk sekali berobat dan konsultasi yang 

sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, perlu adanya kenaikan tarif yang 

sesuai dengan kondisi terkini.  

6. Dokter spesialis kandungan, sebaiknya didatangkan dokter spesialis kandungan 

yang handal dari RSUD Liwa. 

7. Perlu adanya kajian tentang pengadaan alat ronsen untuk puskesmas dan 

diadakannya pelatihan untuk petugas puskesmas agar lebih handal. 

 

15.  Kecamatan Way Tenong. 

 

Kecamatan Way Tenong Dengan luas wliyah kecamatan 11.667 Ha. Jumlah Penduduk 

berdasarkan data BPS terakhir 33.190 Jiwa, dan 8.083 Rumah Tangga tersebar di 8 Pekon 

dan 1 Kelurahan. 

 Isu strategis 

1. Lokasinya cukup ramai, rumah makan atau restoran jumlahnya cukup banyak di 

pinggir jalan, tetapi belum masuk di dalam pendataan sebagai objek pajak, 

sehingga belum membayar pajak restoran. 

2. Ada bumi perkemahan dan wisata air terjun Puncak Mabar Jaya, di pekon 

Sukaraja, Way Tenong, yang juga seperti Negeri di Atas Awan 

3. Terdapat wisata kebun kopi dan kebun strawberry. 

 

 Rekomendasi 

1. Memberikan edukasi, pelatihan atau pembinaan kepada para pemilik restoran 

agar bisa menjadi objek pajak baru yang potensial. 

2. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat 

membangun lahan parkir di tempat-tempat yang potensial. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan 

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lampung Barat. 

Saat survei, beberapa pertanyaan telah diajukan selama interview kepada beberapa kepala 

OPD terkait dengan data-data PAD yang sudah ada maupun tentang potensi PAD yang 

akan lebih digali lebih lanjut. Kesimpulan dari kajian ini adalah: 

1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan dari tahun 2014 – 

2018 adalah 6,39% dengan rincian: Tahun 2014 sebanyak 6,86%; 2015 sebanyak 

8,13%; 2016 sebanyak 5,06%; 2017 sebanyak 7,82%, dan 2018 sebanyak 4,69%. 

2. Berdasarkan analisis trend, dari tahun 2014 – 2018 Pajak daerah mengalami 

kenaikan, serta realisasi berhasil melampaui target. 

3. Berdasarkan analisis trend, dari tahun 2014 – 2018 Retribusi Jasa Umum mengalami 

kenaikan, namun realisasi belum ada yang mencapai target. 

4. Berdasarkan analisis trend, dari tahun 2014 – 2018 Retribusi Jasa Usaha mengalami 

kenaikan, namun hanya di tahun 2017 realisasi mencapai target. 

5. Berdasarkan analisis trend, dari tahun 2014 – 2018 Retribusi Perizinan Tertentu 

mengalami penurunan, walaupun seluruh realisasi telah melampaui target. 

6. Berdasarkan analisis trend, dari tahun 2014–2018 Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah mengalami kenaikan dengan tingkat pencapaian 100% setiap tahunnya. 

7. Berdasarkan analisis trend, dari tahun 2014–2018 Lain-Lain PAD yang Sah 

mengalami kenaikan, serta realisasi berhasil melampaui target. 

 

Rekomendasi 

Berikut beberapa hal yang dapat tim rekomendasikan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Barat: 

1. Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pengusaha hotel 

dan restoran, mengenai kewajiban membayar pajak hotel dan restoran agar 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak untuk Kabupaten Lampung Barat. 

2. Pemkab Lampung Barat perlu memberikan kepastian hukum dengan peraturan 

daerah yang lebih jelas terkait pelaksanaan pajak daerah, disesuaikan dengan situasi 

perpajakan yang ada, sehingga pada sisi regulasi dapat mengurangi kerancuan dalam 

pelaksanaan perpajakan, dan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak 

daerah. 

3. Diperlukan adanya pendataan ulang pajak-pajak daerah dan memberikan sanksi 

kepada para pengguna pajak daerah yang tidak melunasi pajaknya.  

4. Diperlukan adanya penyederhanaan proses pemungutan pajak reklame, karena 

adanya potensi untuk peningkatan pajak. 

5. Diperlukan adanya pengkajian mengenai pajak parkir karena penerimaan pajak 

parkir di Kabupaten Lampung Barat belum ada, sedangkan potensinya ada 

dibeberapa lokasi lebih lanjut akan membantu pendapatan daerah Kabupaten 

Lampung Barat. Contohnya, jika Pajak Parkir di Kebun Raya Liwa diterapkan 

sesegera mungkin, berpotensi meningkatkan pajak daerah juga di lokasi rest area .  

6. Berdasarkan tahun 2014, retribusi tempat rekreasi dan olahraga mendapatkan 

pemasukkan sebesar 11 juta rupiah, namun pada tahun-tahun berikutnya justru 

semakin munurun hingga menyentuh angka 3 juta rupiah. Perlu adanya pemeriksaan 

lebih lanjut agar penerimaan dari retribusi ini dapat meningkat kembali. 

7. Berdasarkan data yang didapatkan, tidak ada pendapatan dari Retribusi Izin Usaha 

Perikanan. Padahal, di Kabupaten Lampung Barat terdapat banyak usaha tambak di 

Danau Ranau. Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian Pemerintah untuk 

meningkatkan pendapatan yang berasal dari retribusi perizinan tertentu. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang berada pada kategori 

ekstrim. Ditinjau dari aspek geologi, pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-

Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik juga menyebabkan Indonesia termasuk jalur ring of fire atau 

cincin api pasifik dunia, yaitu daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang 

mengelilingi cekungan Samudra Pasifik (Gambar 1).  

 

 

Gambar 1 Peta Sebaran Jalur Guning Api 

Merujuk Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), pada periode Tahun 2005-2015 terjadi lebih 

dari 1800 bencana massif, terdiri dari 78 persen atau 11.648 kejadian bencana hidrometeorolgi dan 22 

persen atau 3.810 kejadian bencana geologi. Bencana hidrometrologi berupa banjir, gelombang dan cuaca 

ekstrim, kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan. Sementara bencana geologi berupa gempa bumi, 

tsunami, letusan gunungapi, dan tanah longsor. Kejadian bencana dalam periode 20015 sampai 2015, 

disajikan pada Gambar 1 menunjukkan tren bencana yang cenderung meningkat dalam sepuluh tahun 

terakhir. Saat ini, merujuk Data BNPB hingga akhir Oktober 2018, terdapat 2426 kejadian bencana di 

Indonesia. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga akhir tahun 2019. 

Bencana menimbulkan dampak yang massif dan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan 

masyarakat. Hingga akhir Oktober 2018, tercatat 3.548 orang meninggal dunia dan hilang, 13.112 orang 

luka-luka, dan 3,06 juta jiwa mengungsi. Bencana juga menimbulkan kerusakan bangunan, baik rumah 

tinggal maupun perkantoran dan fasilitas umum. Tercatat 339.969 rumah rusak berat, 7.810 rumah rusak 

sedang, 20.608 rumah rusak ringan, dan ribuan fasilitas umum rusak, misalnya fasilitas sosial seperti 

sarana pendidikan yang rusak mencapai  1928 unit dan sarana kesehatan sebanyak 110 unit (BNPB, 

2019).  
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Bencana menimbulkan kerugian ekonomi dan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah. Sebagai 

contoh, gempa bumi di Lombok dan Sumbawa yang terjadi beberapa bulan lalu menimbulkan kerusakan 

dan kerugian sebesar Rp17,13 triliun. Demikian pula gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah yang 

menyebabkan kerugian dan kerusakan lebih dari Rp13,82 triliun  

 

 

Namun meningkatnya angka kejadian bencana di Indonesia dan dinilai tidak dibarengi dengan 

manajemen bencana yang mapan, terencana dan berkesinambungan. Meskipun disadari bahwa Indonesia 

adalah negara rawan bencana, namun tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

menghadapi bencana besar masih relatif rendah (Susiana, 2018).  Banyak pengamat menilai kapasitas 

penanganan bencana oleh BNPB dan Pemerintah lebih fokus saat terjadi bencana dan “post-emergence”  

penanggulangan dan penanganan pengungsi pasca bencana, daripada  secara proaktif melakukan tindakan 

pencegahan. Penanggulangan bencana cenderung bersifat darurat dan temporer, padahal sebagai negara 

yang tergolong beresiko tinggi bencana alam, membangun kapasitas manajemen bencana sangat urgen 

dilakukan.  

Penguatan kapasitas manajemen bersifat penting. Negara yang memiliki kapasitas manajemen 

bencana dapat mengantisipasi, mempersiapkan diri dan menanggulangi bencana dengan lebih baik. 

Belanda adalah contoh negara memiliki kapasitas mengantisipasi bencana yang sangat menakjubkan 

karena kapasitas sosial, institusional dan ekonomi yang dimiliki sehingga menempatkan negara ini di 

posisi  52  indeks resiko bencana. Padahal, sebagian besar daratannya lebih rendah dari permukaan laut, 

yang menyebabkan ancaman akan dampak bencana alam sangat besar, tanpa tanggul pelindung, daerah-

daerah tersebut akan tergenang air dari Laut Utara.  
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Meskipun Indonesia adalah negeri yang rawan bencana dan telah mendapat perhatian Pemerintah dalam 

penanggulangannya, namun masi terdapat isu manajemen bencana perlu mendapat perhatian untuk 

pembenahan kedepan. Kajian bertujuan mengidentifikasi isu manajemen bencana dan upaya-upaya 

penguatan kapasitas manajemen bencana di Indonesia. Pemahaman terhadap permasalahan menjadi dasar 

untuk penguatan kapasitas manajemen bencana yang lebih baik ke depan. Penulis membatasi isu dan 

permasalahan manajemen bencana pada kapasitas membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana, 

kapasitas melakukan mitigasi bencana dan kapasitas merespon bencana. Pendekatan kualitatif digunakan 

untuk menjawab tujuan kajian dengan metode telaah kepustakaan yang bersumber dari  literatur.  

Konsep Manajemen Bencana 

Sebelum pembahasan tentang isu dan masalah pengelolaan bencana perlu dipahami    kebijakan 

manajemen bencana dan konsep manajemen bencana.  Secara normatif manajemen bencana telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan beberapa aturan 

turunannya. UU ini menjadi tonggak perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia yaitu 

dari responsif menjadi preventif (dari situasi menanggapi bencana menjadi mencegah dan mengurangi 

resiko bencana), dari sektoral menjadi multi sektor, dari tanggung jawab pemerintah menjadi tanggung 

jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan 

risiko bencana.   

Selanjutnya dalam tataran pelaksanaan UU ini, terdapat 3 (tiga) Peraturan Pemerintah  (PP) yang 

melaksanan UU Penanggulangan Bencana ini, yaitu PP No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan 

penanggulangan bencana, PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana dan PP No 

23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing dalam Pendanaan Dan 

Pengelolaan Bantuan Bencana. 

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga secara implisit mengatur  manajemen 

bencana, pada pasal 11 Ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk 

urusan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar. Secara kontekstual perlindungan masyarakat terhadap bencana merupakan bentuk urusan 

pemerintahan wajib untuk pelayanan dasar yang berdasarkan pasal 18 Ayat (2) dilaksanakan dengan 

berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan oleh beberapa faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga dapat 

mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.  

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan 

manusia, yang masing-masing juga telah didefinisikan secara jelas dalam UU ini. 
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Manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan 

rekonstruksi.  

 

Gambar 1 Siklus Manajemen Bencana 

Dengan kata lain manajemen bencana menurut UU Penanggulangan Bencana adalah suatu proses 

terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman. Penanggulangan bencana 

mencakup serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.  

Skema penyelenggaraan manajemen bencana terdiri atas tiga tahap, yaitu pra bencana, saat bencana dan 

pasca bencana. 

Tahap pra bencana mencakup: 1. Kesiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya 

guna (sikap mental dan budaya dan disiplin). 2. Peringatan Dini Untuk memberi peringatan kepada 

masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian. 3. Mitigasi bencana adalah serangkaian 

upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (PP No. 21 tahun 2008).  

Tahap saat bencana, merupakan upaya tanggap darurat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan (pnyelamatan dan 

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 

penyelamatan, srta pemulihan prasarana dan sarana). Tahap pasca bencana mencakup rehabilitasi bencana 

dan reknstruksi. Rehabilitasi pasca bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan 

masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana untuk normalisasi.  

Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan dan 

masyarakat dengan sasaran tumbuh dan berkembangnya kegiatan Ekonomi, sosial, budaya, tegaknya 

hokum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat. 
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Tujuan manajemen bencana adalah untuk menjamin pelaksanaan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada 

masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Skema penyelenggaraan manajemen bencana 

secara umum dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu pra bencana, saat bencana dan pascabencana. 

Nick Carter (1991) mendefinisikan manajemen bencana sebagai pengelolaan bencana sebagai 

suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari dengan melakukan observasi secara sistematis 

dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures), yang terdiri dari enam tahapan 

dalam manajemen bencana yaitu prevention (pencegahan), mitigation (peringanan), preparedness 

(kesiapsiagaan), disaster impact (dampak bencana). 

 

 

Gambar Siklus Manajemen Bencana Menurut Nick Carter (1991:56) 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana merupakan aktifitas penanggulangan bencana pada 

sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko jatuhnya korban 

dan kerugian yang disebabkan oleh bencana. Tahapan atau fase dalam siklus penanganan bencana 

(disaster management cycle) yang menggambarkan proses pengelolaan bencana pada pra bencana, 

menjelang bencana, saat bencana dan pasca bencana. Tujuan dari manajemen bencana adalah: (1) 

Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan 

atau masyarakat dan negara; (2) Mengurangi penderitaan korban bencana; (3) Mempercepat pemulihan; 

(4)  Memberikan  perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika 

kehidupannya terancam. 

B. PEMBAHASAN 

Permasalahan dan Isu Manajemen Bencana.  

Terdapat beberapa masalah yang menyebabkan manajemen bencana belum efektif, namun 

penulis membatasi isu dan permasalahan manajemen bencana pada kapasitas membangun kesiapsiagaan 

bencana, kapasitas  mitigasi bencana dan kapasitas merespon bencana.  
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efisien, terpadu dan akuntabel. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pemahaman 

stakeholder atas pedoman atau SOP yang sebenarnya telah ada membuat ketidaksigapan semua pihak 

dalam penanganan bencana, sehingga selalu tergagap apabila bencana itu datang.  

Isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah lemahnya pemanfaatan jaringan kelitbangan dan 

pemetaan daerah rawan bencana dalam dalam upaya membangun kesiagaan menghadapi bencana.  Riset 

yang dihasilkan oleh akademisi belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan publik 

dan perencanaan untuk menghadapi dan menanggulangi bencana. Belajar dari kasus gempa Aceh, 

beberapa media nasional memberitakan tentang peringatan oleh ilmuan LIPI dan Perguruan Tinggi akan 

ada gempa dan peluang tsunami di daerah Sumatra. Sayangnya, birokrasi kita telah terbiasa tidak 

memberi perhatian serius pada produk kelitbangan semacam itu, sehingga peringatan itu tidak 

ditindaklanjuti dengan kesigapan dan langkah-langkah antisipatif.  

 

Kapasitas Melakukan Mitigasi Bencana 

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik 

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 angka 9 UU 

Penanggulangan Bencana). Dalam Pasal 44 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dinyatakan 

sebenarnya kegiatan mitigasi bencana sendiri merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan 

bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana. Selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-Undang 

Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi 

masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. 

Sejumlah masalah mitigasi bencana berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat  tentang 

kebencanaan. Upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bencana menjadi hal penting 

untuk menurunkan jumlah korban dan juga mencegah kepanikan. Permasalahan lain yang mengemuka 

pada tahap ini adalah adanya kesenjangan pemahaman dan peran dalam manajemen bencana antara 

pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat. Menurut Susiana (2018) banyak pihak menyatakan 

Indonesia belum memiliki standar mitigasi bencana sebagaimana layaknya yang ada di negara-negara 

rawan bencana lainnya seperti Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Sistem peringatan dini hingga 

budaya mitigasi juga belum menjangkau seluruh elemen masyarakat, bahkan di lingkungan aparat 

pemerintahan sendiri, termasuk pemerintah daerah. Pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana 

belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga muncul anggapan bahwa manajemen bencana hanya 

dipahami secara elitis dilingkar akademisi dan struktur formal Badan Penanggulangan Bencana, 

sementara masyarakat pada umumnya awam terhadap konsep ini.  

Kurang memadainya sarana dan peralatan pendukung kebencanaan menjadi isu serius yang 

perlu penanganan segera. Ini dapat dilihat dari banyak peralatan pemantauan bencana yang tergolong 
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usang. Peralatan pengamatan gunung api yang digunakan saat ini merupakan teknologi tahun 80-an. 

Indonesia juga saat ini masih mengalami kekurangan seismometer atau alat pendeteksi gempa. Padahal 

sistem peringatan dini ini sangat penting dalam mitigasi bencana. Di sisi lain Pemerintah menghadapi 

terbatasnya anggaran. Sebagai contoh, APBN 2017 mengalokasikan anggaran untuk BNPB sebesar Rp 

735 miliar. Dari total tersebut hanya Rp 435 miliar yang dianggarkan untuk penanggulangan bencana. 

Memang ada dana on-call yang mencapai Rp 4 triliun, tetapi jika dibanding dengan kerugian yang kerap 

diderita angka tersebut tergolong rendah. Penyebab lain dari rendahnya kesiapsiagaan bencana adalah 

rendahnya prioritas pemerintah daerah terhadap kebencanaan. Banyak kabupaten/kota yang belum 

memasukkan anggaran adaptasi dan mitigasi bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) mereka. Rata-rata anggaran penanganan bencana di daerah hanya 0,02-0,07 persen dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

 

Kapasitas Merespon Saat Bencana 

Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan 

sementara dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan, seperti kegiatan search and rescue (SAR), 

penyelamatan korban dan harta benda, serta evakuasi, bantuan darurat dan pengungsian; 

Refleksi terhadap manajemen bencana terhadap beberapa kejadian bencana beberapa waktu 

berselang seperti bencana gempa di Lombok,  Palu dan Ambon beberapa waktu lalu belum sesuai 

harapan. Hal ini dilihat dari belum optimalnya kemampuan pemerintah  dan masyarakat dalam merespon 

bencana. Memang, mustahil untuk mencegah bencana alam, tapi umumnya korban gempa karena kurang 

pengetahuan, kurang peringatan,  kurang pemberitahuan dan kurang peduli bersamaan dengan segudang 

kelemahan (kerentanan) lainnya. belum optimalnya evakuasi korban, pendataan, pengiriman dan 

pengelolaan bantuan hingga treatment pengungsi dan kurangnya koordinasi antar instansi formal. VOA 

(https://www.voaindonesia.com) mengabarkan penanganan pasca gempa di Lombok, lemah pada aspek 

distribusi logistik dan evakuasi pengungsi. Bantuan sembako justru datang dari mereka yang perduli dan 

turis yang membantu ala kadarnya. Minimnya fasilitas pengungsian menyebabkan mayoritas pengungsi 

tinggal di tenda-tenda plastik di kebun, halaman rumah dan persawahan, sangat sedikit yang menempati 

pusat pengungsian.  

Permasalahan koordinasi dalam penanggulangan bencana merupakan isu penting yang perlu 

mendapat perhatian bersama baik pemerintah di pusat maupun daerah.  Pasal 3 ayat (2) huruf c, 

menegaskan bahwa koordinasi dan keterpaduan merupakan salah satu pronsip penting dalam 

penanggulangan bencana. Prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada 

koordinasi yang baik dan saling mendukung.  
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Sedangkan prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor 

secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung. 

UU Penanggulangan Bencana dalam  Pasal 4,  Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat 

(2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (2) mengatur tentang koordinasi dalam penanggulangan bencana. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga pemerintahan non departemen 

setingkat menteri yang mengoordinasi pelaksanaan bencana di Indonesia., sebagaimana diatur dalam  

dalam Pasal 13 huruf b, dimana salah satu fungsi BNPB adalah pengoordinasian pelaksanaan kegiatan 

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.  

Di tingkat daerah, fungsi koordinasi dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah, yang 

dibentuk oleh pemerintah daerah, dimana pelaksanaan tugasnya tetap berkoordinasi dengan BNPB. 

Dengan demikian sebenarnya pengaturan mengenai koordinasi dalam upaya pengelolaan bencana telah 

diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana.  

Meskipun secara normatif, koordinasi menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana, 

namun, dalam implementasinya koordinasi antara lembaga-lembaga teknis yang menangani bencana alam 

di Indonesia tergolong lemah. Belum terlihat jelas model koordinasi yang terbangun antar lembaga teknis, 

misalnya antara  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Meteorologi 

Klimotologi dan Geofisika (BMKG) dan juga dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 

dalam. Sebagai contoh lemahnya koordinasi antara pemanfaatan data seismik BMKG dengan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertugas melakukan pembangunan fisik. 

   

Membangun Kapasitas Manajemen Bencana 

Pengalaman selama ini menunjukan Indonesia masih mengalami krisis kapasitas dalam manajemen 

bencana. Sehingga, membangun kapasitas manajemen bencana memiliki relevansi penting dalam rangka 

penanggulangan bencana di Indonesia. Pemerintah baik di pusat dan daerah wajib meningkatkan 

keterlibatan masyarakat terutama masyarakat yang berpotensi terkena bencana. Partisipasi masyarakat 

dapat diandalkan pada saat bencana terjadi. Kekuatan ini perlu dibina, dikembangkan, dan ditingkatkan 

pengetahuan dan kemampuannya dengan tetap menjalin kebersamaan dengan unsur kelembagaan 

penanggulangan bencana terkait. Pelibatan pemangku kepentingan yakni perguruan tinggi dan NGO 

sangat penting dalam rangka mengedukasi masyarakat  guna membangun kapasitas masyarakat 

menghadapi bencana.  

Selanjutnya Pemerintah Pusat perlu menyiapkan SOP yang implementatif untuk kemudian 

disosialisasikan kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Upaya menciptakan 

pembiasaan bekerja atas dasar SOP dan pedoman akan meningkatkan akurasi dan kesiagaan bertindak 

dalam situasi bencana. Untuk itu SOP perlu diujicobakan dan dilatihkan secara terus menerus dalam 

Jurnal Kelitbangan Edisi 02 Nomor 02, Desember 2019 
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

114



 

 

waktu yang lama kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil manfaat dari penggunaan pedoman 

tersebut dan pada gilirannya dapat bertindak secara tepat dalam upaya menangani bencana.  

Sosialisasi melalui jalur formal melalui jalur dapat dilakukan secara berjenjang  mulai dari sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi, yang diintegrasikan melalui kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah. Sedangkan melalui jalur informal dapat dilakukan melalui sosialisasi melalui berbagai 

media baik media sosial, media massa dan media elektronik.  

Upaya edukasi lainnya yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan mendirikan pusat 

informasi bencana alam di daerah rawan bencana. Lembaga ini dapat dijadikan rujukan 

masyarakat untuk mengenal aspek-aspek bencana alam, baik jenis, faktor penyebab maupun 

langkah-langkah penyelamatan jika terjadi bencana. Fungsi lembaga ini untuk penyediaan dan 

penyebaran informasi melalui berbagai media, melakukan penyuluhan dan sosialisasi bencana 

alam, hingga penyebaran informasi secara massif melalui berbagai media elektronik (radio dan 

televisi), termasuk penggunaan internet dan media sosial. 

Sejalan dengan itu, Pemerintah Pusat dan Daerah juga mengembangkan program –program 

operasional, seperti merancang model bangunan tahan gempa sebagai bahan rujukan bagi 

masyarakat ketika membangun hunian di daerah rawan bencana gempa; mengembangkan sistem 

peringatan dini bencana alam (disaster early warning system), agar semua pihak bisa merespon 

dengan cepat dan supaya masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri di 

tempat yang aman; mendirikan area perlindungan bagi korban terdampak; memberikan 

pendidikan dan pelatihan rutin kepada masyarakat untuk respon cepat jika bencana datang tiba-

tiba.  

Pembaharuan dari aspek kebijakan berbasis riset “policy based on research” perlu 

diimplementasikan dalam manajemen bencana. Pemerintah berkentingan membangun kolaborasi  

dengan akademisi dan lembaga terkait  untuk mengkaji hal-hal seperti: wilayah-wilayah yang 

rentan  gempa, kondisi bangunan dan infrastruktur hingga model-model pemberdayaan yang 

tepat untuk penanggulangan korban gempa dan tsunami yang disesuaikan dengan karakeristik 

setempat.  

Termasuk melakukan pemetaan daerah rawan bencana, zonasi daerah bahaya dan prakiraan 

resiko dengan melibatkan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dan PVMBG 

(Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi). Hasil riset dan pemetaaan ini menjadi dasar 

perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan untuk pengembangan manajemen bencana. 
Pelibatan seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan dengan penegasan pada peran dan tanggung 

jawab masing-masing.  

Selanjutnya, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan bervariasinya potensi rawan bencana 

masing-masing wilayah, penanganan bencana tidak bisa bergantung pada semata pada BNPB dan BPBD. 

Perlu adanya suatu koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait mitigasi bencana. Untuk itu 

pengembangan mitigasi bencana perlu suatu perencanaan yang detail, meliputi strategi koordinasi antar 

lembaga-lembaga yang terkait dengan mitigasi bencana ini, upaya pelibatan aktif seluruh elemen 

masyarakat di daerah rawan bencana melalui pendidikan mitigasi bencana terhadap masyarakat, dan 

penganggaran dalam APBN dan APBD. Seluruh perencanaan ini kemudian diintegrasikan ke rencana 

pembangunan jangka menengah maupun rencana jangka panjang.  
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Masih banyak upaya strategis yang dapat dilakukan untuk membangun kapasitas manajemen 

bencana. Termasuk dalam hal ini pengembangan inovasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi 

komunikasi dan pemanfaatan internet dan smartphone. Ketika bencana menghadang, biasanya upaya 

penanggulangan bisa terhambat karena masalah komunikasi dan data yang tidak valid.  

Sistem Informasi Desa (SID) untuk penanganan bencana letusan Gunung Kelud yang dikembangkan oleh 

masyarakat Desa Pandansari, Kabupaten Malang, Jawa Timur dapat direplikasi ke daerah rawan bencana 

gempa. Melalui SID dapat dipantau kondisi terkini seperti jumlah penduduk dan kategorinya, juga daerah 

yang paling besar terkena dampak bencana, sehingga langkah-langah penanganan lebih akurat dan 

penyaluran bantuan menjadi tepat sasaran.   

Dunia pendidikan pun bisa ambil peran dengan memasukan kedalam silabi muatan lokal agar siswa 

mengetahui sejak dini cara merespon bencana alam. Akhirnya, masih banyak langkah lain yang 

keseluruhannya harus segera di ambil secara serius dan sistematis “by design”, bukan dengan spontanitas 

atau mempertontonkan kepanikan saat terjadi bencana. Upaya penguatan manajemen bencana harus 

dilakukan mulai dari sekarang, sebab, hanya dengan begitu kita bisa beriktiar mengurangi resiko dan 

dampak saat bencana itu benar-benar datang.  

 

C. Penutup. 

 

Ketangguhan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana belum sesuai harapan. Beberapa 

permasalahan yang duraikan dalam kajian perlu mendapat perhatian dalam upaya penguatan kapasitas 

manajemen bencana di Indonesia.  Sehingga penguatan kapasitas manajemen bencana secara “by design” 

penting dilakukan agar pemerintah dan masyarakat siaga dalam mengantisipasi dan menanggulangi 

bencana. Pemerintah melalui BNPB sesuai dengan amanah UU NO.24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana bertanggung jawab untuk menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dalam menghadapi bencana. Sementara itu masyarakat juga dapat secara mandiri membuat 

kelompok-kelompok masyarakat yang sadar bencana. Dalam implementasinya diperlukan upaya yang 

berkesinambungan dengan didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang baik, serta 

dukungan maksimal dari Pemerintah dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peranan model pembelajaran Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) berbasis Iman dan Taqwa (Imtaq) dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa 

sekolah menengah atas (SMA) khususnya pada konsep ekosistem di SMAN 1 Tangerang Selatan, 

Provinsi Banten. Model pembelajaran STM berbasis Imtaq memberikan ruang gerak yang aktif bagi 

siswa untuk saling berbagi pengetahuan, informasi, ide dan gagasan sehingga sampai kepada konsep. 

Pembelajaran konsep ekosistem yang mengintegrasikan nilai-nilai sains teknologi masyarakat dan nilai-

nilai agama yaitu iman dan taqwa merupakan suatu terobosan dibandingkan dengan metode ceramah dan 

diskusi yang berfokus pada guru. Melalui penggunaan metode penelitian tindakan kelas, hasil penelitian 

ini antara lain yaitu 89,97% siswa menyatakan bahwa proses belajar mengajar dengan model 

pembelajaran STM dirasakan dapat meningkatkan hasil belajar pada materi ekosistem, respon siswa 

terhadap nilai-nilai iman dan taqwa yang terkandung dalam materi ekosistem yang dikaitkan dalam 

kehidupan sehari-hari sebesar 91,7%. 

 

Kata kunci: model pembelajaran; sains teknologi masyarakat; iman dan taqwa; ekosistem; biologi. 

 

Abstract 

 
This study aims to find out how far the role of Faith and Taqwa-based Science Technology Community 

(STM) learning models in improving senior high school student biology learning outcomes, especially on 

the concept of ecosystems at SMAN 1 Tangerang Selatan, Banten Province. Imtaq-based STM learning 

model provides active space for students to share knowledge, information, ideas, and thinking so that they 

arrive at the concept. The ecosystem concept learning that integrates the values of community technology 

and religious values namely faith and taqwa is a breakthrough compared to the lecture method and 

teacher-focused discussion. Through the use of classroom action research methods, the results of this 

study include 89.97% of students stating that the teaching and learning process with the STM learning 

model is felt to improve learning outcomes in ecosystem material, student responses to the values of faith 

and piety contained in ecosystem material which is associated in everyday life at 91.7%. 

Keywords: learning model; science technology community; faith and taqwa; ecosystem; biology. 
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A. Pendahuluan 

 

Pendidikan yang berkualitas dipengaruhi oleh banyak faktor baik eksternal maupun internal pada 

satuan pendidikan (sekolah). Salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan (hasil belajar siswa) siswa 

yaitu melalui metode pembelajaran yang berbeda dengan yang biasanya digunakan secara umum. 

Metode ceramah dan diskusi adalah metode yang sering digunakan oleh guru biologi SMAN 1 Kota 

Tangerang selatan dalam mengajar. 

Pada metode ceramah, sumber informasi dan pengetahuan terfokus pada guru, kurangnya model 

pembelajaran yangs esuai terhadap materi yang disampaikan menyebabkan kurangnya informasi yang 

diterima siswa. Jika model pembelajaran ini terus dibiarkan maka akan menyebabkan rendahnya prestasi 

belajar siswa yang merupakan hasil dari tahapan pembelajaran kognitif, kurangnya keterampilan yang 

dimiliki oleh siswa yang merupakan hasil dari tahapan pembelajaran motoric dan kurangnya motivasi 

siswa dalam mengkuti proses pembelajaran di sekolah yang merupakan cakupan tahapan pembelajaran 

emosional.  

Selain itu, tanpa disadari siswa akan terbiasa dengan pola piker yang konvergen artinya dalam 

menyelasaikan suatu masalah siswa hanya berpedoman pada apa yang telah diberikan oleh gurunya. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai altenatif bagi guru dalam mengelola 

pembelajaran yaitu model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat. Beberapa penelitian yang relevan 

dengan model atau metode pembelajaran sains teknologi masyarakat sebagai berikut: 

 

 Penerapan pendekatan sains teknologi masyarakat (STM) pada pembelajaran kimia materi asam basa 

telah memberi dampak yang baik terhadap peningkatan kesadaran lingkungan siswa. (Junita, Halim, 

& Marlina, 2016).  

 Model pembelajaran STM berpengaruh nyata terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Boyolali baik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik (Wati, Karyanto, & 

Santosa, 2014). 

 Pembelajaran dengan model sains teknologi masyarakat lebih efektif dari pada model pembelajaran 

berbasis masalah, sehingga disarankan menggunakan model pembelajaran sains teknologi 

masyarakat dalam pembelajaran IPA untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan literasi sains 

peserta didik pada materi interaksi mahluk hidup dan lingkungan (Rahayuni, 2016) 

 Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif, psikomotor dan afektif antara siswa yang diberi 

pembelajaran model sains teknologi masyarakat menggunakan eksperimen laboratorium dengan 

siswa yang diberi pembelajaran model sains teknologi menggunakan eksperimen lapangan. Hasil 

belajar kognitif, psikomotor dan afektif siswa yang diberi pembelajaran model sains teknologi 
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masyarakat menggunakan eksperimen lapangan lebih baik dibandingkan siswa yang diberi 

pembelajaran sains teknologi masyarakat enggunakan eksperimen laboratorium (Yudhayanti, 

Sunarno, & Sajidan, 2015). 

 Penerapan STM dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pembuatan kincir angin dan 

kincir air sederhana di kelas III SD (Karawasa, Jamhari, & Nurdin, 2017).  

 Model pembelajaran STM memberikan kesempatan kepada siswa dalam keterampilan pemecahan 

masalah. Hal ini didasarkan pada karakteristik MPSTM yang memiliki sintak secara sistematik untuk 

menuntut siswa mengkontruksi sendiri pengetahuan yang mereka dapatkan (Agustini, Subagia, & 

Suardana, 2013). 

 

Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) berbasis 

Imtaq pada pembelajaran biologi dapat diawali dengan mengangkat isu-isu yang sedang berkembang 

dimasyarakat atau kejadian yang terjadi dilingkungan sebagai dampak kemajuan dibidang teknologi, 

selanjutnya dihubungkan dengan sains sebagai materi yang akan diajarkan.  

Siswa akan dilibatkan secara langsung dan bahkan siswa yang akan mencari masalah yang timbul dari 

lingkungan maupun masyarakat, kemudian menganalisis sebab dan akibatnya dari sudut pandang sains 

dan religi, serta menyimpulkannya sendiri masalah tersebut.   

Peran guru dalam pembelajaran dengan model pembelajaran STM berbasis imtaq ini diharapkan tidak 

lagi sebagai sumber informasi, tetapi dapat sebagai fasilitator ataupun motivator bagi para siswa. Guru 

juga berusaha untuk menyisipkan nilai imtaq pada materi yang disampaikan sehingga siswa tidak hanya 

memperoleh pengetahuan tentang sains semata namun suatu pengetahuan ilmu sains yang dilandasi 

dengan nilai-nilai religi didalamnya, selain itu siswa diharapkan dapat memiliki sikap positif terhadap 

lingkungan yang merupakan anugerah ALLAH SWT yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya.  

Model pembelajaran STM berbasis Imtaq ini memungkinkan siswa berbagi pengetahuan untuk 

saling bertukar informasi. Informasi dan buah pikiran dari hasil diskusi tersebut akhirnya akan terbangun 

menjadis ebuah konsep. Konsep tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari yang  berkaitan dengan biologi dan religi.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa model pembelajaran STM berbasis Imtaq memiliki makna 

pengajaran sains yang dikaitkan dnegna unsur lain dalam STM berbasis imtaq, yaitu Teknologi, 

masyarakat dan nilai-nilai yang ada pada agama, yang masing-masing unsur tersebut tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain dan saling berkaitan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peranan model pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat (STM) berbasis Imtaq dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa dan  

persepsi siswa terhadap model pembelajaran STM. 
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Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian  tindakan kelas (Classroom 

Action Research) ialah penelitian yang merupakan paduan antara tindakan (action) dan penelitian 

(research) yang dilaksanakan oleh peneliti di dalam kelas.  

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus yang terdiri dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pada siklus pertama kegiatan belajar mengajar menggunakan 

metode eksperimen, diskusi, ceramah dan penugasan. Sedangkan pada siklus kedua kegiatan belajar 

mengajar menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah dan penugasan.  

Tindakan pembelajaran pada siklus pertama tentang komponen ekosistem dalam aliran energi, daur 

biogeokimia, keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah pencemaran dan pelestarian 

lingkungan. Sedangkan tindakan pembelajaran siklus kedua tentang jenis-jenis limbah, daur ulag limbah 

dan pengenalan terhadap produk daur ulang limbah. 

Lokasi penelitian adalah SMAN 1 Kota Tangerang Selatan di Jl. Pendidikan No.49 Ciputat, Kota 

Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Populasi target yakni seluruh siswa SMAN 1 Kota Tangerang 

Selatan. Subjek Penelitian adalah siswa kelas X IPA SMAN 1 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. 

B. Hasil Dan Pembahasan. 

1. Hasil Belajar Siswa pada Konsep Ekosistem 

Penerapan model pembelajaran STM berbasis IMTAQ terhadap hasil belajar Siswa disajikan pada Tabel 

1. Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat ketika siklus I jumlah siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 

87,5% dan pada siklus II jumlah siswa yang telah mencapai KKM sebesar 100%.  

Dalam model pembelajaran STM, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan sains pada siswa, tetapi 

juga mendorong siswa menembangkan keterampilan proses, sikap, nilai-nilai sains dan teknologi dan 

menyadari keterkaitan antara sains dan bidang studi lain.  

Dalam hal ini siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, usulan jawaban, pencarian data 

tambahan, dan menguji ide-ide atau gagasan lebih jauh dari ruang kelas ke komunitas lokal mereka, 

sehingga proses belajar mengajar sains tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, tetapi juga 

berlangsung dalam konteks kelahidupan masyarakat dan lingkungan alam sekita sekolah.  Dengan kata 

lain, lingkungan sekitar, isu atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pengalaman siswa dalam 

kehidupan sehari-hari perlu menjadi bagian dari pembelajaran sains dengan model pembelajaran STM. 

Hasil observasi selama berlangsungnya pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. Pada siklus I, 

kendala yang dialami diantaranya: pertama adalah masalah waktu. Dalam penerapan model pembelajaran 

STM ini waktu yang digunakan lebih banyak karena selain melibatkan kegiatan di kelas juga melibatkan 

kegiatan diluar kelas.   Kegiatan di dalam kelas diantaranya adalah diskusi kelompok, sedangkan kegiatan 

diluar kelas adalah pelibatan diri siswa dalam mencari isu-isu sosial yang ada di lingkungan berkaitan 
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Pada pernyataan nomor empat, saya merasa kesulitan dengan cara belajar yang diterapkan guru, sebanyak 20,8% 

siswa merasa kesulitan belajar dengan pembelajaran STM dan 79,2% siswa tidak merasa kesulitan belajar dengan 

pembelajaran STM. Pembelajaran STM membutuhkan keaktifan dan antusias dari siswa. Sehingga siswa yang 

terbiasa pasif membuat sedikit siswa mengalami kesulitan dengan pemeblajaran STM.  Pada penyataan nomor lima, 

saya senang diskusi kelompok karena saya dapat bertukar pikiran dengan teman, sebanyak 95,8% siswa merasa 

senang dan merasakan manfaat berdiskusi kelompok karena dapat bertukar informasi sedangkan 4,2% siswa merasa 

tidak senang melakukan kegiatan diskusi kelompok. 

Pada pernyataan nomor enam, suasana belajar yang dikembangkan guru menarik dan membuat saya termotivasi 

belajar biologi, 83,3% siswa merasa senang dan termotivasi belajar biologi dengan pembelajaran STM. Jika dalam 

kegiatan PBM siswa hanya mendengarkan ceramah namun dalam pembelajaran STM siswa tidak hanya melakukan 

diskusi tetapi juga siswa melakukan suatu pengamatan dan percobaan. Itulah yang membuat saya terlihat termotivasi 

dan bersemnagat, sehingga antusias siswa bertambah dalam menjalani suatu PBM. Sedangkan 16,7% siswa merasa 

kurang menarik untuk belajar biologi dnegna model pembelajaran STM.   Pada pernyataan nomor tujuh, cara 

mengajar guru pada materi ekosistem perlu dipertahankan, sebanyak 95,8% siswa setuju dengan model 

pembelajaran STM digunakan dalam penyampaian materi-materi biologi yang lainnya dan sebanyak 4,2% siswa 

yang tidak setuju guru mempertahankan KBM dengan pembelajaran STM. 

Pada pernyataan nomor delapan, bimbingan guru membantu saya mencapau tujuan belajar, sebanyak 91,6% siswa 

merasa terbantu dengan bimbingan guru untuk mencapai tujuan belajar dalam materi ekosistem sedangkan sebanyak 

8,4% siswa merasa tidak terbantu denga bimbingan guru untuk mencapai tujuan belajar dalam materi ekosistem. 

Pada pernyataan nomor Sembilan, LKS yang disajikan guru membantu saya berpikir dan aktif melakukan kegiatan 

untuk menemukan materi sendiri, sebanyak 83,3% siswa merasa bahawa LKS yang diberikan guru membantu siswa 

berpikir dan aktif dalam menemukan materi ekosistem sedangkan sebnayak 16,7% siswa merasa bahwa LKS yang 

diberikan guru tidak membantu berpikir dan aktif dalam menemukan materi ekosistem. Pada penyataan nomor 

sepuluh, model pembelajaran STM membuat saya dapat merasakan manfaat belajar materi ekosistem, sebanyak 

100% siswa atau semua siswa merasa dengan model pembelajaran STM siswa dapat merasakan manfaat belajar 

materi ekosistem. 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahawa secara keseluruhan siswa memberikan respon positif terhadap 

model pembelajaran STM. Model pembelajaran STM dapat merubah respon siswa terhadap pelajaran biologi 

menjadi positf sebesar 91,6%, siswa merasa lebih  mudah memahami materi ekosistem dengan pembelajaran STM 

sebesar 87,5%, siswa merasa senang dapat langsung membuktikan kebenaran suatu konsep melalui pemeblajaran 

STM sebesar 91,6% ,siswa merasa lebih mudah mempelajari suatu materi dengan pembelajaran STM sebesar 

79,2%, siswa merasakan manfaat berdiskusi kelompok melalui pembelajaran STM sehingga mereka dapat saling 

bertukar informasi sebesar 95,8%, model pembelajaran STM dapat memotivasi siswa dalam belajar biologi sebesar 

83,3%, siswa merasa terbantu dalam mencapai tujuan belajar dalam materi ekosistem sebesar 91,6%, LKS dalam 

model pembelajaran STM dapat membantu siswa berpikir dan aktif dalam materi ekosistem sebesar 83,3%, dan 

yang terakhir sebuah pernyataan bahwa model pembelajaran STM membuat siswa dapat merasakan manfaat belajar 

materi ekosistem sebesar 100%, sehingga secara langsung materi dan keterkaitannya dengan Sains Teknologi yang 
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Nilai religius dari suatu bahan ajar adalah kandungan nilai yang dapat membangkitkan rasa 

percaya atau keyakinan sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya, yang 

pada akhirnya timbul kesadaran adanya ALLAH SWT. Dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa 

seluruh siswa menunjukkan tingkat religius yang pistif.  

Dalam kuesioner yang disebar diakhir siklus II, pada pernyataan-pernyataan positif rata-rata 

presentase siswa yang menjawab sangat setyuju dan setuju jumlahnya 91,7% dan 8,3% siswa 

yang menjawab tidak setuju dan kurang setuju. Sedangkan untuk pernyataan-pernyataan negative 

rata-rata persentase siswa yang menjawab tidak setuju dan kurang setuju jumlahnya 88,3% dan 

11,7% siswa yang menjawab tidak seruku dan kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

hampir seluruh siswa menunjukkan tingkat religius yang positif 

Dengan model pembelajaran STM, siswa tidak hanya memahami materi ekosistem serta 

kaitannya dengan teknologi, namun siswa juga dapat langsung memahami dan menyadari 

kebesaran ALLAH SWT yang berkaitan dengan materi ekosistem. Karena pada dasarnya 

penguasaan materi pelajaran dan teknologi hanyalah suatu alat dan bentuk peribadatan manusia 

untuk mencapai target yang lebih tinggi derajatnya, yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan terhadap ALLAH SWT.  

Hal ini mengisyaratkan bahwa model pemeblajaran dalam sistem pendidikan seharusnya  

reorientasi kepada pengembangan IPTEK dan Imtaq kepada peserta didiknya sehingga 

menghasilkan generasi yang takwa kepada ALLAH SWT dan tata kehidupan yang mendapat 

ridho ALLAH SWT dalam mencapai kebahagan hidup dunia dan akhirat. 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

1. Diperoleh hasil belajar pada siklus I dengan rata-rata pre-test sebesar 42,8 dan rata-rata nilai 

post-test sebesar 70,08. Sedangkan pada siklus II rata-rata nilai pre tes sebesar 44,17 dan 

rata-rata nilai pos tes sebesar 72,08 

2. Pada siklus II terjadi peningkatan KKM dari siklus I yakni semula 87,5% menjadi 100%. 

3. Diperoleh persentase tentang respon siswa terhadap religious yang terkandung dalam materi 

ekosistem yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Persentase nilai religius adalah 

91,7% 
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4. Respon positif siswa terhadap model pembelajaran STM, diperoleh sebanyak 89,97% siswa 

menyatakan bahwa proses belajar mengajar dengan model pemeblajaran STM dirasakan 

dapat meningkatkan hasil belajar pada materi ekosistem. 
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PENYUSUNAN DOKUMEN PENDIRIAN PSDKU KHUSUS KOPI 

DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 

Balitbang Lampung Barat
1
 dan Polinela

2 

 

PENDAHULUAN. 

 

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung 

dengan ibukota di Liwa, berjarak sekitar 245 km dari ibukota Provinsi Lampung (Bandar 

Lampung). Secara astronomis Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat 

4°47’16” sampai dengan 5°56’42” Lintang Selatan dan antara 103°35’8” sampai dengan 

104°33’51” Bujur Timur dengan luas aeal 2.064,40 km².  Daerah ini merupakan wilayah 

bergunung dan berbukit terletak pada ketinggian antara 101 sampai dengan lebih dari 

1.000 meter dari permukaan laut (m dpl) dengan ketinggian rata-rata 645 m dpl dan 

beriklim tropis. Pada tahun 2016 curah hujan bulanan terendah 116,90 mm terjadi pada 

bulan Agustus, dan tertinggi 446,00 mm terjadi pada bulan November.  

Iklim tropis basah yang terjadi di wilayah ini menjadikan kondisi alam kabupaten 

Lampung Barat menjadi sangat subur dan mengandung keanekaragaman kekayaan 

sumber daya alam yang potensial sebagai modal dasar pembangunan dan potensi 

investasi yang menjanjikan. Lahan-lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, 

peternakan, perikanan dan perkebunan merupakan sumber utama  kehidupan bagi 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 dan sejak akhir tahun 2015 secara 

administratif, Kabupaten Lampung Barat terbagi dalam 15 Kecamatan.   Jumlah 

penduduk kabupaten ini pada tahun 2017 adalah 298.286 jiwa terdiri atas 158.381 laki-

laki dan 139.905 perempuan.  Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2017 – 2022, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempunyai Visi : 

"TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA".   

Dalam rumusan visi ini, hebat bermakna semangat untuk mengoptimalkan 

potensi yang ada dan sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat. Hebat merupakan 

akronim dari Harmoni, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa. Visi tersebut terkandung 

makna yang diharapkan antara lain yang merefleksikan suatu keadaan kehidupan 

masyarakat yang di dalamnya meliputi peningkatan kemampuan perekonomian daerah. 

Misi yang dituangkan untuk mewujudkan Visi tersebut adalah  : 

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, 

dengan memperhatikan aspek penanggulangan bencana dan berwawasan 

lingkungan, 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya 

saing, 

3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata 

berbasis sumberdaya lokal, 

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan 

berorientasi pada pelayanan publik, 

5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, 

demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif. 

 

Mata pencaharian dan perekonomian penduduk Kabupaten Lampung Barat didominasi 

oleh sektor perdagangan, industri, pertambangan, energi, konstruksi, jasa dan terutama 

pertanian dalam arti luas. 
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Karakteristik lahan yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat yang bergunung 

dan berbukit berimplikasi pada pemanfaatan lahan sebagian besar dijadikan sebagai 

wilayah perkebunan, dan sisanya adalah berupa tanah sawah, hutan negara, tanah kering 

dan lainnya. Masing-masing lahan tersebut diusahakan untuk 6 (enam) sektor pertanian 

yang terdiri atas: tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, dan 

perkebunan.  

Tanaman pangan adalah tanaman yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat utama bagi 

masyarakat. Tanaman ini terbagi menjadi padi dan palawija. Padi dibagi lagi menjadi 

padi sawah dan padi ladang, sedangkan palawija sendiri terbagi menjadi jagung, ubi kayu, 

ubi jalar, dan kacang-kacangan. 

Tanaman hortikultura terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 

2016, komoditas sayur dengan luas panen cukup besar adalah cabe, kubis, dan petsai. 

Berdasarkan data dari dinas terkait, produksi terbesar untuk tanaman buah-buahan di 

tahun 2016 ditempati oleh pisang dengan nilai produksi 62.697 ton, diikuti pepaya, durian 

dan mangga. Nilai produksinya masing-masing sebesar 22.959 ton, 4.327 ton, dan 3.329 

ton.  

Sebagian besar peternak di Kabupaten Lampung Barat di tahun 2017 mengusahakan sapi 

dan kambing. Populasi sapi dan kambing tersebar di hampir semua wilayah kecamatan 

dengan jumlah sebanyak 6.875 ekor sapi dan 78.772 ekor kambing. Selain itu, penduduk 

juga mengusahakan domba dan kerbau, sedangkan unggas yang merupakan sumber 

protein hewani yang paling banyak dikonsumsi. Diantara unggas, sebagian besar 

masyarakat memelihara ayam kampung dengan populasi pada 2017 sebesar 2.134.671 

ekor sedangkan produksi itik manila sebanyak 33.547 ekor. Pemeliharaan ternak diatas 

umumnya dilakukan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal kondisi 

alam Kabupaten Lampung Barat sangat mendukung penyediaan hijauan sebagai pakan 

ternak seingga sektor ini juga perlu diupayakan untuk dikembangkan. 

Perikanan di Kabupaten Lampung Barat terbagi menjadi perikanan rawa dan 

sungai, meskipun wilayah rawa di Kabupaten Lampung Barat ini sangat jarang. Selain itu 

juga terdapat keramba yang dipasang di sungai. Produksi pada sektor ini diperoleh dari 

hasil budidaya dan penangkapan. Penangkapan dilakukan di sungai dan rawa, sedangkan 

budidaya dilakukan di kolam atau sungai. Sebagian besar budidaya ikan dilakukan di 

kolam dengan luas mencapai 27.778 m2
 dan di keramba seluas 4.481 m

2
. 

Di antara 6 sektor pertanian di atas, sektor perkebunan yang menempati porsi tertinggi 

dari luas lahan kering di Kabupaten Lampung Barat, yaitu mencapai 33,52 persen dari 

seluruh total penggunaan lahan. Jenis tanaman perkebunan yang umum diusahakan oleh 

masyarakat adalah tanaman kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, lada, dan kakao. Di antara 

tanaman perkebunan yang dibudidayakan tersebut, kopi merupakan komoditas utama 

yang dibudidayakan. Pengusahaan tanaman kopi oleh petani, umumnya masih 

konvensional sehingga produktivitasnya masih rendah. Tanaman kopi tersebut sebagian 

besar ditanam pada lahan miring sehingga rawan erosi dan kekurangan air dimusim 

kemarau, sehingga komoditas ini perlu mendapat perhatian yang sangat serius. 

Pada tahun 2017 luas areal budidaya tanaman kopi di Kabupaten Lampung Barat 

mencapai 53.980,90 hektar dengan produksi 51.484,60 ton.  Pusat-pusat perkebunan kopi 

yang utama di Kabupaten Lampung Barat antara lain di Kecamatan Pagar Dewa, 

Sekincau, Belalau, Batu Ketulis, Way Tenong, Air Hitam, dan Kebun Tebu. 

Produksi kopi dari Kabupaten Lampung Barat sangat mempengaruhi posisi Provinsi 

Lampung sebagai penghasil kopi nomor dua di Indonesia setelah Provinsi Sumatera 

Selatan.  Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah penghasil kopi utama di Provinsi 

Lampung, sehingga perlu mendapat perhatian. 
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Dengan predikat sebagai penghasil utama kopi di Provinsi Lampung dan sangat 

diperhitungkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki cita-cita 

dan misi menjadikan kopi sebagai tulang punggung utama perekonomian masyarakat.  

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan produksi 

tanaman dan peningkatan mutu atau kualitas produk melalui teknologi budidaya dan 

pascapanen kopi yang modern.  Teknologi budidaya dan pascapanen kopi yang modern 

tersebut mencakup teknologi pada on farm dan off farm yang terintegrasi dengan 

tersedianya sarana dan prasarana produksi, serta sumber daya manusia (SDM) yang 

professional. 

Dengan pertimbangan bahwa perluasan lahan budidaya kopi sangat sulit untuk 

dilakukan, maka upaya peningkatan produksi kopi hanya dapat dilakukan melalui 

peningkatan produktivitas, baik produktivitas luasan lahan maupun produktivitas 

tanaman.  Peningkatan mutu atau kualitas kopi secara pasti harus terus dilakukan sebagai 

upaya terus - menerus memperbaiki citra dan keamanan mengonsumsi kopi yang 

menunjukkan trend kenaikan yang cukup signifikan. Faktor utama yang sangat 

berpengaruh dalam upaya peningkatan produktivitas dan kualitas kopi Lampung adalah 

faktor SDM, pelaku agribisnis dan industri kopi.  

Hal ini mendukung salah satu strategis Presiden Republik Indonesia lima tahun kedepan 

yaitu pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Mengutip pernyataan Presiden 

Republik Indonesia pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode  2019-2014 

bahwa saat ini kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia 

produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif, ini adalah tantangan 

besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar, ini menjadi masalah besar jika kita 

tidak mampu menyediakan kesempatan kerja tapi akan menjadi kesempatan besar jika 

kita mampu membangun SDM yang unggul. Oleh karena itu, pendirian PSDKU ini 

membantu membentuk SDM unggul dalam meningkatkan produktivitas kopi di 

Kabupaten Lampung Barat. 

Secara umum kualitas SDM tercermin dalam indeks pembangunan manusia 

(IPM).  Nilai IPM Kabupaten Lampung Barat tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 masing-

masing adalah 66,42; 66,95; 67,65; dan 68,25 mencerminkan bahwa kualitas SDM cukup 

baik, walaupun mungkin hal ini tidak berlaku bagi petani sebagai pelaku utama kegiatan 

pertanian, termasuk di dalamnya adalah perkebunan.   

Pada kebanyakan daerah di Indonesia, umumnya kualitas SDM petani tergolong rendah. 

Hal ini menyebabkan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian sangat 

sulit dicapai. Sebagai negara agraris hingga saat ini Indonesia masih sering melakukan 

impor hasil-hasil pertanian karena produksi di dalam negeri belum dapat mencukupi 

kebutuhan. Apabila ditinjau dari areal budidaya maka luas lahan budidaya pertanian 

tergolong luas, tetapi karena SDM petani tergolong rendah, maka produktivitas dan 

kualitas hasil pertanian yang diperoleh tergolong masih rendah.  

Keberadaan Sekolah Menengah Atas (termasuk SMK) yang pada tahun 2016 

mencapai 17 buah dengan jumlah siswa 5.714 orang dan guru sebanyak 484 orang di 

Kabupaten Lampung Barat merupakan modal utama untuk meningkatkan IPM Kabupaten 

Lampung Barat. Agar nilai IPM meningkat, dirasa sangat perlu mendirikan institusi 

Pendidikan Tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan nilai IPM sekaligus meningkatkan 

produktivitas dan kualitas produk pertanian sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan fakta bahwa perkebunan kopi merupakan sumber 

penghasilan masyarakat dan menjadi andalan Kabupaten Lampung Barat yakni kopi, 

maka Pendidikan yang relevan sebagai kelanjutan Pendidikan Tingkat Menengah yang 

sudah ada bagi masyarakat adalah Pendidikan Tinggi yang khusus mengkaji komoditas 

kopi yang diintegrasikan dengan kegiatan lainnya yang terkait antara lain kegiatan 
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pengolahan kopi dengan berbagai cita rasa dan aroma. Pascapanen kopi merupakan 

proses yang tidak terpisahkan dengan kegiatan budidaya pertanian dalam upaya 

mempertahankan dan memperbaiki kualitas hasil kopi.  Biji-biji kopi berkualitas yang 

dihasilkan dari kegiatan on farm yang baik harus juga diikuti dengan kegiatan off farm 

yang terstandar untuk menghasilkan produk dengan kualitas baik. 

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Konservasi sebagaimana tertuang di dalam 

RPJMD Lampung Barat 2017 – 2022 maka hal tersebut dapat dimulai dari dilakukannya 

kegiatan budidaya kopi secara konservasi (berkelanjutan).  Budidaya kopi secara 

konservasi sangat memerlukan pupuk organik yang cukup, sehingga nantinya selain 

menerapkan budidaya konservasi juga menghasilkan biji kopi organik yang berkualitas. 

Oleh karena itu, keberadaan kegiatan peternakan dalam suatu aktivitas budidaya 

perkebunan kopi akan menghasilkan sistem yang saling mendukung (mutualism), karena 

hasil samping kegiatan peternakan berupa kotoran hewan (padat maupun cair) merupakan 

bahan yang sangat baik diaplikasikan dalam perkebunan kopi yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas, sementara hasil samping dari kegiatan budidaya di perkebunan kopi 

berupa pangkasan pohon pelindung dan kulit biji kopi yang telah difermentasi merupakan 

pakan ternak yang sangat berkualitas, sehingga layak dipertimbangkan. 

Dengan memperhatikan ketiga kegiatan di atas yang saling melengkapi dan dapat 

diintegrasikan, maka berdirinya Perguruan Tinggi dengan konsentrasi Program Studi 

Kopi yang mampu menghasilkan biji kopi yang berkualitas, akan memberikan hasil 

maksimal jika didukung dengan Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil yang mampu 

menghasilkan produk olahan kopi yang berkualitas dan beragam cita rasa sesuai 

kebutuhan masyarakat, dan Program Studi Peternakan untuk menghasilkan pupuk or 

ganik yang mampu mendukung budidaya kopi konservasi. Oleh karena itu, integrasi 

ketiga Program Studi tersebut dalam suatu aktivitas Pendidikan Tinggi pada level 

Program Studi diyakini mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat 

Kabupaten Lampung Barat melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil kopi 

serta produk lainnya.    

 

Potensi Sumber Daya Lampung Barat 
 

Sektor pertanian memiliki peranan yang penting di Kabupaten Lampung Barat. 

Hal ini ditunjukkan oleh perekonomian Lampung Barat pada tahun 2017 yang didominasi 

oleh sektor pertanian, yaitu sebesar 58,14 persen. Kondisi alam pegunungan dengan 

kondisi lahan yang baik di Kabupaten Lampung Barat sangat sesuai bagi pengembangan 

tanaman kopi dan sayuran. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten 

penghasil komoditas kopi terbesar di Provinsi Lampung. Pada tahun 2017 produksi kopi 

di Lampung Barat yaitu sebesar 51.484 ton dengan luas lahan 53.930 ha. Lampung Barat 

juga merupakan penghasil sayuran terbesar di Lampung (BPS Kabupaten Lampung Barat, 

2018). 

Dari seluruh lahan yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat, sebagian besar 

merupakan wilayah perkebunan, dan sisanya adalah berupa tanah sawah, hutan negara, 

tanah kering dan lainnya. Masing-masing lahan tersebut diusahakan untuk 6 (enam) 

sektor pertanian yang terdiri dari:  

1. Tanaman Bahan Pangan (Tanaman Pangan) 

2. Hortikultura  

3. Tanaman Perkebunan 

4. Peternakan 

5. Perikanan 

6. Kehutanan 
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Tanaman Bahan Makanan  

Tanaman bahan makanan adalah tanaman yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat 

utama bagi masyarakat. Tanaman ini terbagi menjadi padi dan palawija. Padi dibagi lagi 

menjadi padi sawah dan padi ladang, sedangkan palawija sendiri terbagi menjadi jagung, 

ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Total luasan areal untuk tanaman pangan di 

Kabupaten Lampung Barat yaitu 174.882. 

 

Hortikultura 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan 

Perikanan, tanaman hortikultura terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 

2016, komoditas sayur dengan luas panen cukup besar adalah Cabe, kubis, dan petsai. 

Berdasarkan data dari dinas terkait, produksi terbesar untuk tanaman buah-buahan di 

tahun 2016 ditempati oleh pisang dengan nilai produksi 62.697 ton, diikuti oleh pepaya, 

durian dan mangga. Nilai produksinya masing-masing sebesar 22.959 ton, 4.327 ton, dan 

3.329 ton. 

 

Tanaman Perkebunan 

Sebagian besar luas lahan kering di Kabupaten Lampung Barat digunakan untuk 

perkebunan, yaitu mencapai 33,52 persen dari seluruh total penggunaan lahan. Dari luas 

sebesar itu, sebagian besar dipakai untuk usaha perkebunan kopi, yang mencapai produksi 

sebesar  5.484, 6 ton pada tahun 2017, Sedangkan produksi lada pada tahun 2017 sebesar 

2.934,3 ton.  

 

Peternakan 

Sebagian besar peternak di Kabupaten Lampung Barat di tahun 2017 mengusahakan sapi 

dan kambing. Populasi sapi dan kambing tersebar di hampir semua wilayah kecamatan 

dengan jumlah sebanyak 6.875 ekor dan 78.772 ekor. Selain itu, penduduk juga 

mengusahakan domba dan kerbau, sedangkan unggas yang merupakan sumber protein 

hewani yang paling banyak dikonsumsi. Diantara unggas, sebagian besar masyarakat 

memelihara ayam kampung dengan populasi pada 2017 sebesar 2.134.671 ekor 

sedangkan produksi itik manila sebanyak 33.547 ekor. Kedepan populasi ternak dan 

ungags tersebut perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas pndidikan bagi 

generasi muda di Lampung Barat. 

 

Perikanan 

Perikanan di Kabupaten Lampung Barat terbagi menjadi perikanan rawa dan sungai, 

meskipun wilayah rawa di Kabupaten Lampung Barat ini sangat jarang. Selain itu juga 

terdapat tambak yang dipasang di sungai. Produksi pada sektor ini diperoleh dari hasil 

budidaya dan penangkapan. Penangkapan dilakukan di sungai dan rawa, sedangkan 

budidaya dilakukan di kolam atau sungai. Sebagian besar budidaya ikan dilakukan di 

kolam dengan luas mencapai 27.778 m2
 dan di keramba seluas 4.481 m

2
. 

 

Perkembangan Komoditas Kopi di Lampung Barat 

Potensi pengembangan usaha perkebunan di suatu daerah sangat tergantung kepada 

ketersediaan lahan di daerah tersebut. Secara umum, Kabupaten Lampung Barat masih 

berpeluang untuk pengembangan komoditas kopi sebagai unggulan daerah dengan cara 

konversi dari tanaman lain. Peningkatan produktivitas perkebunan kopi sebagai 

komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Barat terutama diarahkan pada intensifikasi 

lahan yaitu memanfaatkan teknologi konservasi dan budidaya untuk meningkatkan hasil 

tanpa menambah luas areal. 
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layak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa IPM merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakat/penduduk), dan IPM dapat menentukan peringkat atau level 

pembangunan suatu wilayah/negara. Angka Harapan Lama Sekolah dan Produk 

Nasional Bruto (PNB) per kapita juga merupakan indikator yang digunakan dalam 

penentuan IPM. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama 

sekolah dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan 

perubahan yang terjadi, dan PNB lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada 

suatu wilayah. Untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi 

harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Menurut 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat (2018), laju impisit pertumbuhan 

produk domestic regional bruto (PDRB) tahun 2015 Kabupaten Lampung Barat 

memiliki nilai 5,32 dan berada pada peringkat ketrujuh dari seluruh Kabupaten/Kota 

se Provinsi Lampung, sedangkan IPM Kabupaten Lampung Barat memiliki nilai 

68,25 dan berada pada peringkat kelima dari seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi 

Lampung yang berjumlah 15. IPM tersebut cukup baik, tetapi masih dapat 

ditingkatkan. 

3. Globalisasi merupakan gejala umum yang membuat dunia menjadi tanpa batas 

(borderless world), dan interaksi antarnegara semakin erat hampir dalam semua 

dimensi: ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata.  Globalisasi ekonomi ditopang 

oleh dua kekuatan utama yakni perdagangan dan teknologi, yang menggerakkan 

dinamika perekonomian nasional dan dunia melalui implementasi hasil penemuan 

dari lembaga pendidikan dan para praktisi. 

4. Pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor akan semakin meningkatkan kebutuhan 

tenaga kerja dengan pengetahuan canggih dan keterampilan tinggi. Hal ini sejalan 

dengan semakin berkembangnya ekonomi berbasis teknologi dan pengetahuan, 

sehingga kebutuhan akan pendidikan menengah dan terutama pendidikan tinggi yang 

berkualitas semakin mendesak untuk segera dapat dipenuhi.  

5. Pendidikan juga mempunyai kaitan erat dengan kebangkitan ekonomi regional dan 

nasional karena pendidikan mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) 

berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). SDM berkualitas yang menguasai IPTEK 

merupakan faktor penting dan determinan dalam peningkatan kapasitas produksi dan 

perekonomian nasional. 

Mendekatkan Pendidikan Tinggi Ke Kabupaten Lampung Barat. 

 

Sampai dengan tahun 2019, belum ada perguruan tinggi yang berdomisili di Kabupaten 

Lampung Barat sehingga lulusan Pendidikan menengah atas (SMA, SMK dan MA) harus 

melanjutkan Pendidikan keluar daerah. Untuk menempuh pendidikan tinggi keluar 

wilayah Kabupaten Lampung Barat, mahasiswa yang bersangkutan memerlukan biaya 

yang cukup besar, karena harus mengeluarkan biaya hidup tambahan selain biaya pokok 

pendidikan. Dengan demikian pendidikan di luar domisili hanya dapat diikuti oleh 

mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi mampu membiayai pendidikan tersebut, 

sedangkan bagi keluarga yang tidak mampu sangat sulit mengirimkan anggota 

keluarganya menempuh pendidikan di luar wilayah Kabupaten Lampung Barat. Untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut   

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah seyogyanya dapat membuka Program Studi 

Di luar Kampus Utama (PSDKU) yang sesuai dengan potensi daerah. Menurut BPS 

Lampung Barat (2018), alumni SLTA yang melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan 

tinggi hanya sekitar 23.77% ((5.714/24.035) x 100% = 23,77%).  
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Kenyataan ini menunjukkan bahwa 76.23% lulusan SLTA pada tahun 2016 tidak 

memiliki kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan.  

Padahal mereka juga memiliki kesempatan untuk meneruskan pendidikannya. Disinilah 

diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memfasilitasi pendidikan 

generasi mudanya dengan mendirikan PSDKU. Sampai dengan saat ini, penduduk yang 

akan menempuh pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi harus menempuh 

pendidikan tersebut paling dekat di ibukota Kabupaten Lampung Utara yakni di 

Kotabumi, atau menempuh pendidikan di kota lain di luar wilayah Kabupaten Lampung 

Barat.    

Kebijakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang tertuang 

dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembukaan, Perubahan, 

dan Penutupan Program Studi Di luar Kampus Utama Perguruan Tinggi menyatakan, 

bahwa Pogram  Studi  di  Luar  Kampus  Utama  perguruan  tinggi yang selanjutnya 

disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di  kabupaten/kota/kota 

administratif  yang  tidak  berbatasan  langsung dengan Kampus Utama. Pembukaan atau 

perubahan PSDKU bertujuan: a) meningkatkan akses, pemerataan,  mutu,  dan relevansi  

pendidikan  tinggi di seluruh  wilayah Indonesia; dan b) meningkatkan  mutu,  dan  

relevansi penelitian  ilmiah serta  pengabdian  kepada  masyarakat untuk mendukung 

Pembangunan Nasional. 

 

Rekomendasi Pendirian PSDKU. 

 

Salah satu cara untuk melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah tahun 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan visi 

“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA” adalah 

mendirikan PSDKU. Hal ini karena PSDKU tersebut memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada generasi muda (lulusan SLTA) untuk mendapatkan pengetahuan 

dan kompetensi yang memadai tanpa harus melanjutkan pendidikanya keluar wilayah 

Kabupaten Lampung Barat. Pembukaan PSDKU dilakukan untuk memenuhi minat calon 

mahasiswa  yang belum mendapat kesempatan masuk ke perguruan tinggi, dan kurikulum 

PSDKU disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah atau paling sedikit  sama  

dengan kurikulum  program  studi  yang  sama  di  Kampus Utama  yang  disusun  

berdasarkan  kompetensi lulusan  sesuai  dengan  standar  nasional  pendidikan tinggi; 

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka Politeknik Negeri Lampung (Polinela) 

merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi 

memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program PSDKU di Kabupaten Lampung 

Barat, karena Polinela saat ini memiliki nilai akreditasi institusi B, dan beberapa program 

studi telah terakreditasi A (Unggul). 

Pembukaan  PSDKU  merupakan  penambahan  jumlah program  studi  dalam  

bidang/disiplin  ilmu  dan  teknologi yang  sama  dengan  program  studi  yang  telah  ada  

di Kampus Utama suatu perguruan tinggi.  PSDKU  dapat  dibuka  pada  jenis  

pendidikan  akademik dan  vokasi,  untuk  program  diploma, sarjana dan magister.  

PSDKU  dapat  dibuka  di  provinsi  yang  sama  dengan provinsi letak Kampus Utama, 

atau provinsi yang berbeda dengan provinsi dimana Kampus Utama berada. 

 

Prodi Rekomendasi 

 

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor terutama sarana dan prasarana pendidikan 

serta potensi Kabupaten Lampung Barat dan kemampuan Polinela dalam melaksanakan 

program PSDKU, maka Program Studi yang direkomendasikan yaitu PSDKU Produksi 
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Tanaman Perkebunan dengan konsentrasi komoditas kopi. Dengan memperhatikan 

kebutuhan minimal pendirian PSDKU sebagaimana tertuang didalam 

PERMENRISTEKDIKTI No 01 Tahun 2017 tentang SDM, kurikulum,dan sarana 

prasarana maka   : 

1. Pada awal kegiatan, Pendidikan PSDKU dipusatkan pada lokasi SMK yang sudah ada 

(penggunaan gedung kuliah, kebun praktik, laboratorium, perpustakaan, ruang 

administrasi dan fasilitas lainnya) sampai terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana 

tersebut di lokasi PSDKU yang telah ditetapkan, 

2. Memberdayakan guru-guru SMK sebagai teknisi baik teknisi laboratorium atau 

lapangan atas bimbingan dan tanggung jawab dosen Polinela sampai pada perekrutan 

teknisi tetap telah dilaksanakan, 

3. Memberdayakan tenaga administrasi SMK sebagai tenaga administrasi PSDKU, 

4. Secara bertahap PSDKU dapat melengkapi SDM (tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan dan tenaga administrasi), dan sarana prasarana secara mandiri. 

Berdasarkan potensi unggulan daerah Kabupaten Lampung Barat dan persyaratan 

Program Studi penyelenggara PSDKU maka direkomendasikan untuk menyelenggarakan 

PSDKU Produksi Tanaman Perkebunan Khusus Kopi. 

 

Dengan pertimbangan efisiensi biaya dan keberlanjutan program secara efektif, 

maka diusulkan Program Studi Teknologi Pangan untuk melengkapi kompetensi yang 

dirancang dalam penyelenggaraan Program Studi Produksi Tanaman Perkebunan Khusus 

Kopi untuk meningkatkan kemampuan alumni dalam hal pengolahan hasil kopi dan 

produk turunannya sehingga dihasilkan berbagai olahan kopi dengan citarasa dan aroma 

yang bervariasi sesuai kebutuhan masyarakat.  

Sebagaimana dinyatakan di dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 

tentang Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten konservasi maka budidaya kopi 

diwilayah ini disinergikan dengan budidaya peternakan yang mampu menghasilkan 

pupuk kandang yang berkualitas untuk menunjang budidaya kopi konservasi, sedangkan 

pangkasan pohon pelindung kopi dan lambah kopi dapat dijadikan pakan ternak yang 

berkualitas. Dengan demikian maka penyelenggaraan Program Studi Produksi Tanaman 

Perkebunan Khusus Kopi perlu disinergikan dengan  Program Studi Peternakan. 

 

Daftar Pustaka. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,perlu menetapkanPeraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 

Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan 

Tinggi Swasta; 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi republik Indonesia nomor      

1 tahun 2017 tentang pembukaan, Perubahan, Dan Penutupan program Studi Di 

Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi; 

Permenristekdikti Nomor 51 tahun 2018 tentang tentang Pendirian, Perubahan, 

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin 

Perguruan Tinggi Swasta, untuk mendapatkan izin membuka Program Studi di 

Luar Kampus Utama (PSDKU); 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022, Pemerintah 

Kabupaten Lampung Barat mempunyai Visi : "TERWUJUDNYA LAMPUNG 

BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA".   
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