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BAB III  

GAMBARAN UMUM 

 

Pada gambaran umum akan menjelaskan tentang kondisi wilayah Kabupaten 

Pesawaran secara keseluruhan. Selain itu, terdapat penjelasan kondisi umum Desa 

Negeri Katon 

 

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran 

Kabupaten Pesawaran yang beribukota di Gedong Tataan, adalah salah 

satu kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 

November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Semula kabupaten ini merupakan bagian dari 

Kabupaten Lampung Selatan. Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada 

koordinat 104,92o - 105,34o ’Bujur Timur, dan 5,12o - 5,84o Lintang Selatan. Secara 

administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM^2 dengan 

batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah 

• Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten 

Tanggamus 

• Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus 

• Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan 

Kota Bandar Lampung 

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, 

adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, 

Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau. 

Pada tahun 2007 hingga sekarang, jumlah kecamatan di Kabupaten Pesawaran telah 

mengalami perubahan akibat adanya pemekaran dengan ketambahan 2 kecamatan 

sehingga total menjadi 11 kecamatan yaitu: Padang Cermin, Punduh Pidada, 

Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Marga 

Punduh, Way Khilau, Way Ratai, Teluk Pandan.  
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Sumber: Website Resmi Bappeda Kabupaten Pesawaran 

 

GAMBAR 3. 1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PESAWARAN 

 

Topografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Pesawaran merupakan 

daerah dataran rendah dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah perbukitan 

sampai dengan pegunungan dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi 

antara 0,0 M sampai dengan 1.682,0 M. 

Visi dan misi pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran mengacu 

kepada visi pembangunan Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021 yaitu “Bersama 

Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur, Mewujudkan Kabupaten 

Pesawaran Yang    Maju, Makmur    Dan Sejahtera”. Selain itu, beberapa telah 
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diselaraskan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Pesawaran tahun 2005-2025.   

Kriteria capaian visi yang diamanatkan RPJPD Kabupaten Pesawaran 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2011, yaitu:"Mewujudkan 

Kabupaten Pesawaran Sejahtera dan Berdaya Saing Menuju Bumi Wisata 2025’’ 

yang dicirikan dengan pengelolaan sumber daya yang ada berdaya guna dan 

berhasil guna untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan daya saing daerah. 

Dalam rangka pengembangan pariwisata dengan potensi pariwisata yang 

dimiliki Kabupaten Pesawaran, diantaranya wisata pantai, wisata alam, wisata 

pulau. Pemerintah Kabupaten Pesawaran tetap menggandeng pihak swasta dan 

pemangku kepentingan lainnya. Hal mendasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran adalah dengan penyediaan infrastruktur dasar berupa 

pembangunan jalan sebagai akses dalam mengembangkan potensi pariwisata di 

Kabupaten Pesawaran, menjamin rasa aman dan nyaman kepada wisatawan, serta 

memberdayakan masyarakat lokal untuk mengurangi angka kemiskinan dan 

pengangguran. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2031 

pemanfaatan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran beserta objek-

objek dapat dilakukan sesuai dengan potensi yang ada. 

(a) Rencana pembangunan Kawasan Wisata Bahari dan Hutan di wilayah 

Kecamatan Teluk Pandan (wilayah pedesaan yang berbasis wisata pantai, kuliner, 

ekonomi kreatif dan perikanan), Marga Punduh dan Punduh Pedada (wilayah 

pedesaan berbasis wisata laut, warisan budaya, pertanian padi, pisang, cabai, kakao 

dan perikanan);  

(b) Rencana wisata berbasis kerajinan tangan (tapis), budaya masyarakat asli 

lampung di wilayah Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng dengan dukungan 

bahan baku dan pemasaran menuju pasar ekspor;  

(c) Di sepanjang pantai Teluk Semaka dan Pulau Pahawang terbuka potensi untuk 

investasi pembangunan perhotelan, homestay, diving and snorkeling center serta 

infrastruktur pendukung (pelabuhan laut, sumber air bersih dan kelistrikan);  

(d) Pengembangan Desa Pagar Jaya sebagai desa agrowisata dan kawasan ekonomi, 

hotel dan pelabuhan;  
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(e) Infrastruktur akses pendukung, pengembangan desa menjadi wilayah eco-wisata 

dan fasilitas lainnya di Kecamatan Padang Cermin dan Way Ratai. 

Letak kabupaten cukup strategis dalam konteks pengembangan 

kepariwisataan, didukung juga oleh jarak yang tidak terlalu jauh dari ibukota 

provinsi dan bisa dijangkau, baik dari Bandar Lampung maupun Teluk Betung. 

Beragam potensi objek wisata tersebar di sejumlah wilayah daerah Kabupaten 

Pesawaran. Kondisi geografis yang menguntungkan telah menjadikan alamnya 

menyimpan berbagai Kecamatan Negeri Katon merupakan salah satu kecamatan 

yang ada di Kabupaten Pesawaran diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan 

yang disebut PPK yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan 

kecamatan, permukiman pariwisata, kesehatan, perdagangan, dan jasa 

skala kecamatan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, budidaya, industri 

rumahan sentra industri kerajinan. Hal itu berdasarkan Perda Tentang Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2031. 

 

3.2 Gambaran Umum Desa Negeri Katon  

Desa Negeri Katon pertama ada pada tahun 1820 oleh beberapa orang yang 

diketuai oleh penghuni dalam, pada waktu itu penduduk Desa Negeri Katon 

berkisar antara 20-25 orang, mayoritas penduduknya menganut agama islam, yang 

berasal dari penduduk asli lampung pubian. Setelah berkembang pesat dan banyak 

kemajuan dalam bidang pembangunan pada tahun 1860, Desa Negeri Katon 

dipimpin oleh kepala kampung (kepala desa) yang dijabat oleh Hi. Raub. Saat ini 

Desa Negeri Katon dipimpin oleh seorang kepala desa yang bersuku jawa yaitu 

Bpk.Syaifudin 

Desa Negeri Katon memiliki kawasan perkebunan dan persawahan yang 

cukup luas meliputi komoditi karet, sawit, jagung, dan beras. Selain itu, Desa 

Negeri Katon terkenal dengan kain tapisnya. Mayoritas penduduk desa merupakan 

pengrajin tapis berskala rumahan. Kain tapis menjadi potensi terbesar Desa Negeri 

Katon untuk mengangkat taraf ekonomi penduduk serta mendukung Desa Negeri 

Katon menjadi desa berbasis wisata tapis. 

Potensi ekonomi berupa Kain Tapis yang diusahakan secara home-

industry. Usaha   pembuatan tapis   ini   sudah   menjangkau pasar kota Bandar 
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Lampung hingga luar Provinsi Lampung seperti Bandung dan Jakarta.  Potensi 

ekonomi lainnya adalah perkebunan karet. Para pegawai dan buruh (60%) 

perkebunan berasal dari desa Negeri Katon Kebun karet dikelola oleh PTPN VII 

dan (20%) dikelola oleh masyarakat dengan cara tanaman tumpang sari proses 

pembibitan, penyadapan getah karet, sampai pengolahan karet dapat langsung 

dilihat oleh wisatawan yang mau mempelajari sebagai sarana edukasi mengenal 

tanaman karet. Produksi hasil karet sebagian diolah menjadi bahan menghasilkan 

produk SIR 3L (SIR -Standard Indonesian Rubber) dan sebagian yang lain diolah 

menjadi bahan souvenir.  

Persawahan berada di Desa Negeri Katon menggunakan sistem irigasi dari 

sumber mata air dan tadah hujan yang tidak kering walau dimusim kemarau Padi 

yang ditanam berupa varietas IR 64 dengan pengolah langsung oleh pemilik sawah 

yang masih menggunakan sistem konvensional. Wisatawan dapat ikut langsung 

pada proses musim penanaman maupun pada proses pemanenan padi yang biasanya 

tamu akan dibimbing oleh para petani. Potensi perkebunan, persawahan dan 

industri di Desa Negeri Katon dapat dipadukan secara terpadu untuk mendukung 

pengembangan   desa   Negeri Katon menjadi desa wisata. 

Kegiatan sosial masyarakat   yang dihimpun meliputi kegiatan gotong 

royong dalam berbagai kegiatan desa baik itu acara adat pernikahan, kegiatan 

festival fair dan kegiatan kebersihan desa. Kegiatan gotong royong dilakukan 

dengan komando dari tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini tidak dapat 

dipastikan pelaksanaannya, karena hal ini tergantung adanya event tertentu yang 

membutuhkan bantuan dalam melakukan gotong royong. Kegiatan ini merupakan 

gambaran karakter masyarakat yang saling membantu.  

Visi dan Misi Desa Negeri Katon  

1) Visi Desa Negeri Katon  

Visi Desa Negeri Katon adalah “Menjadikan masyarakat yang damai dan 

sejahtera dengan kemandirian pengelolaan hasil bumi dan pembangunan yang 

merata di seluruh wilayah Desa Negeri Katon.”  

2) Misi Desa Negeri Katon  

Misi Desa Negeri Katon adalah:  

a) Mewujudkan masyarakat negeri katon yang mandiri. 
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b) Mewujudkan masyarakat negeri katon yang sejahtera. 

Kondisi Geografis dan Kependudukan 

 Desa Negeri Katon merupakan salah satu desa dan ibukota di Kecamatan 

Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran terletak pada batas-batas wilayah 

administratif sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Desa Halangan Ratu dan Trisno Maju 

Sebelah Timur  : Tanjung Rejo 

Sebelah Selatan : Keagungan Ratu 

Sebelah Barat  : Desa Nowo Rejo dan Lumbi Rejo 

 

 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020 

 

GAMBAR 3. 2 PETA ADMINISTRASI DESA NEGERI KATON 
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Desa Negeri Katon memiliki luas wilayah sebesar 360 Ha atau memiliki 

luas sebesar 2,95% dari luas total Kecamatan Negeri Katon. Desa Negeri Katon 

memiliki karakteristik topografi yang datar dan tinggi rata-rata dari permukaan laut 

adalah 200m. Mayoritas penduduk Desa Negeri Katon bersuku Lampung dan 

sebagian lagi merupakan para pendatang yang melakukan transmigrasi ke daerah 

Pesawaran pada masa orde baru. Desa Negeri Katon terbagi menjadi 4 dusun. 

Sebagian besar lahan di Desa Negeri Katon merupakan lahan tidak terbangun yang 

terdiri dari sawah, kebun, ladang, dan hutan. Desa Negeri Katon berjarak 3 Km dari 

ibukota kecamatan dan 13 Km dari ibukota Kabupaten Pesawaran. 

 

 
Sumber: Kecamatan Negeri Katon dalam angka 2019 

 

GAMBAR 3. 3 PERSENTASE LUAS KECAMATAN NEGERI KATON PER DESA 
 

Pada gambar 3.2 diatas dijelaskan bahwa persentase luasan Kecamatan Negeri 

Katon dilihat per desa. Dapat dilihat bahwa Desa Negeri Katon merupakan desa 

yang memiliki persentase terkecil dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Negeri 

Katon yaitu sebesar setelah Desa sinar bandung yaitu sebesar 2,95% (360 Ha). 

Penduduk Desa Negeri Katon terdiri dari 3.247 jiwa dengan laki-laki berjumlah 

1.351 jiwa, perempuan berjumlah 1.896 jiwa dan 893 Kepala Keluarga (KK). 
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 TABEL III. 1 JUMLAH PENDUDUK DESA NEGERI KATON BERDASARKAN JENIS 

KELAMIN 
 

No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Persentasi  

(%) 

1. Laki-laki 1.351 41,61 

2. Perempuan 1.896 58,39 
Sumber: Data diolah dari Kantor Desa Negeri Katon 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Negeri Katon 

berjumlah 3.247 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan berjenis 

kelamin perempuan hampir setara meskipun jumlah penduduk berjenis kelamin 

laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin 

perempuan. 

Struktur Pemerintah Desa 

Desa Negeri Katon terdiri dari dusun I (Negeri Katon I), dusun II (Negeri Katon 

II), dusun III (Kucingan) dan dusun IV (Srimulyo). Dengan struktur pemerintah 

desa sebagai berikut: 

Kepala Desa    : Syaifudin 

Sekretaris Desa   : Panji Hidayat 

Kepala Urusan Umum  : Basuki Ali 

Kepala Urusan Perencanaan  : Dariyanto 

Kepala Urusan Keuangan  : Bisri Wijaya 

Kepala Seksi Pemerintah  : Rohani 

Kepala Seksi Pelayanan Umum : Heri 

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat : Lukman Iskandar 

Mata Pencaharian 

Desa Negeri Katon merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut: 
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Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

GAMBAR 3. 4 DIAGRAM MATA PENCAHAR IAN DESA NEGERI KATON 

 

Sejarah Pengrajin Kain Tapis di Desa Negeri Katon 

Desa Negeri Katon merupakan kelurahan pertama yang ada di Kecamatan 

Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang sebagai kawasan asal muasal kerajinan 

tangan kain tapis dan hingga saat ini menjadi kawasan yang masih besar pengaruhnya 

dalam pelestarian kerajinan kain tapis. Pengrajin Kain Tapis di Desa Negeri Katon 

sudah ada sejak tahun 1980 yang menganggap bahwa kegiatan menapis hanya 

sebagai pekerjaan sambilan masyarakat Menurut Reda, Kerajinan kain tapis sebagai 

sarana masyarakat Negeri Katon dalam menyelaraskan kehidupan baik terhadap 

lingkungan maupun sang pencipta alam semesta berdasarkan motif masing-masing 

kain tapis. Kain Tapis berbahan dasar kain yang pada umumnya digunakan untuk 

acara adat dan acara resmi seperti menghadiri upacara mengambil gelar, pengantin 

serta muli cangget (gadis penari) pada upacara adat. 

Sejak tahun 2014 para pengrajin kain tapis mulai mengkreasikan menjadi 

berbagai turunan produk yang umum digunakan seperti pakaian sehari-hari, tas, 

topi, jilbab, dompet, sandal, taplak meja, syal, hingga hiasan dinding. Kain Tapis 

sendiri dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat dengan jumlah 273 

Pengrajin Tapis hingga saat ini. Pada umumnya para pengrajin tapis mulai membuat 

tapis mulai pukul 10.00-20.00 WIB dan tidak sedikit yang melakukan lembur jika 

pesanan sedang banyak. Para pengrajin menjaga kualitas kain tapis dengan tetap 

mempertahankan pembuatan tapis menggunakan tangan meski permintaan cukup 
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banyak, mereka tidak memproduksi kain tapis menggunakan mesin 

border.Pemasaran produk yang dihasilkan para pengrajin cukup luas seperti 

Bandung, Jakarta, Medan, Papua bahkan mancanegara yaitu Malaysia dan 

Hongkong. 

Pemerintah Kabupaten Pesawaran memberikan perhatian dengan bantuan 

berupa pembangunan galeri tapis sebagai ruang bagi para pengrajin untuk 

melakukan kegiatan menapis dan memasarkan hasil produk dan beberapa bantuan 

pendukung lainnya seperti penyediaan mesin jahit dan papan tenun (papan tekang) 

untuk mendukung para pengrajin dalam mengelola dan mengembangkan kain tapis.  

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung membantu 

mempromosikan hasil kerajinan tapis melalui sejumlah pameran di dalam kota dan 

luar kota. Badan Ekonomi Kreatif juga turut membantu membina dan memberikan 

pelatihan manajemen usaha kepada para perajin tapis. Dalam jangka Panjang Desa 

Negeri Katon akan didesain sebagai desa wisata budaya. Wisata yang datang ke 

desa itu mendapat kesempatan belajar bukan hanya tapis tetapi budaya Desa Negeri 

Katon. 

Tapis terbagi dalam berbagai jenis dan fungsi nya masing-masing, salah satu nya 

jenis tapis jejama. Tapis jung sarat, dan tapis cucuk pinggir termasuk dalam 

kategori tapis jejama. Tapis jung sarat dipakai pada saat upacara perkawinan adat 

oleh pengantin wanita. Kain ini dapat pula dipakai oleh kelompok istri kerabat yang 

lebih tua yang menghadiri upacara mengambil gelar, pengantin serta gadis penari 

(muli cangget) pada upacara adat. Namun, sesuai perkembangan zaman motif tapis 

dipakai di dasar sehingga pakaian wanita dan pria terlihat mewah. Fungsi tapis 

cucuk pinggir dipakai oleh kelompok istri dalam menghadiri pesta adat dan dipakai 

juga oleh gadis pengiring pengantin pada upacara perkawinan adat. Desa Negeri 

Katon merupakan salah satu Desa di Kecamatan Negeri Katon yang merupakan 

kawasan asal kain tapis, terdapat beragam kain tapis. Awal mula pencetus yang 

memikirkan kerajinan ini adalah Ibu Redawati yang pada akhirnya kain tapis 

menjadi mata pencaharian bagi ibu-ibu Desa Negeri Katon dan saat ini kerajinan 

kain tapis bukan saja masyarakat suku asli lampung saja yang membuatnya 

melainkan masyarakat Jawa pun sudah terampil membuat tapis. Berdasarkan 

Peraturan Bupati Pesawaran No. 17 tahun 2016 tentang penetapan kawasan industri 
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kerajinan tapis ada delapan Desa yang masyarakatnya membuat tapis salah satu nya 

yaitu Desa Negeri Katon. Saat ini di Desa Negeri Katon kain tapis bukan saja untuk 

pakaian budaya adat Lampung semata tetapi kerajinan kain tapis sudah memberikan 

lapangan pekerjaan dan penyambung ekonomi untuk masyarakat di Desa Negeri 

Katon dalam membantu perekonomian keluarga yang mayoritas masyarakatnya di 

Desa Negeri Katon ini bermata pencaharian sebagai petani. 


