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SAAT itu tanggal 17 Februari 1994, bendera setengah tiang dikibarkan di 
depan rumah Bupati Lampung Barat. Liwa, ibu kota kabupaten tersebut 
yang kala itu baru berusia empat tahun porak-poranda.Sehari sebelumnya, 
dini hari sekitar pukul 00.08 terjadi gempa bumi berkekuatan 6,5 pada skala 
Richter mengguncang pesisir barat kawasan selatan Pulau Sumatera. Akibat 
paling parah terjadi di pesisir barat Provinsi Lampung. Ratusan orang tewas, 
ratusan pula korban luka berat dan luka ringan. Belum lagi bangunan yang 
hancur, jumlahnya mencapai 700-an buah.  

Musibah besar itu kini tinggal kenangan. Secara fisik sisa-sisa bekas gempa 
di kabupaten yang baru berusia 10 tahun ini-dibentuk 16 Agustus 1991-

hampir sudah tidak tampak lagi. Penduduk yang terkena gempa pun sudah kembali membangun 
daerahnya. Wilayah Lampung Barat khususnya Liwa memang terletak di atas patahan Sumatera 
yang terbentang sepanjang Pulau Sumatera menyusuri Pegunungan Bukit Barisan, sehingga 
daerah ini bisa dikatakan rawan terhadap gempa.  

Kabupaten yang luasnya 4.950,40 kilometer persegi atau sekitar 14 persen dari luas wilayah 
Provinsi Lampung, sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi, dan sisanya berupa dataran 
rendah yang memanjang dari tenggara ke barat laut.  

Penduduk Lampung Barat yang berjumlah 365.999 jiwa, sebagian besar (71,55 persen) hidup 
dan tinggal di pedesaan. Mereka umumnya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian 
utama. Tanah di Lampung Barat memang subur, tak heran bila yang menjadi tulang punggung 
perekonomian kabupaten ini adalah sektor pertanian yang didominasi oleh komoditas 
perkebunan. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar kegiatan ekonomi Lampung Barat, 
menguasai sebesar 70,97 persen. Dari jumlah itu 45,37 persen berasal dari sektor perkebunan.  

Luas areal tanaman perkebunan mencapai 78.444 hektar dan menghasilkan 21 jenis komoditas. 
Dari jumlah itu hanya kelapa sawit dan teh yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar 
swasta, sedangkan selebihnya merupakan tanaman rakyat yang ditanam pada lahan perkebunan 
atau pekarangan. Jenis tanaman perkebunan penduduk antara lain kopi, kelapa, lada, cengkeh, 
kakao, dan kayu manis.  

Kopi menjadi komoditas unggulan Lampung Barat. Luas areal tanaman kopi pada tahun 2000, 
khususnya jenis kopi robusta mencapai 62.477 hektar atau 79,64 persen dan mampu 
menghasilkan 47.200 ton. Tiap tahun produksi kopi robusta hampir selalu meningkat. Lampung 
Barat memang merupakan daerah penghasil kopi robusta terbesar di Lampung bahkan di 
Indonesia. Lampung sendiri dikenal sebagai penghasil terbesar kopi robusta di Indonesia.  

Kontribusi Lampung dalam ekspor komoditas ini bagi ekspor nasional memang besar. Tahun 
2000 saja, misalnya, dari sekitar 425.000 ton realisasi ekspor kopi nasional, sekitar 215.000 ton 
(50 persen) berasal dari Lampung. Kopi Lampung terutama di ekspor ke Amerika, Jepang, 
Belanda, dan Jerman.  

Sayangnya, sebagai penghasil kopi robusta terbesar, di Lampung Barat tidak terdapat eksportir. 
Di kabupaten ini, petani kopi menjual hasil perkebunannya lewat pedagang pengumpul. Dari 



pedagang pengumpul inilah kopi yang masih berupa biji kering itu dibawa ke Bandar Lampung. 
Sebab, untuk pemasaran kopi, khususnya ekspor, selama ini memang hanya melalui Kota Bandar 
Lampung.  

Berapa besar sumbangan kopi bagi pendapatan asli daerah (PAD) sulit untuk diperhitungkan 
secara pasti. Dari tahun anggaran 2000, diketahui realisasi PAD Sendiri (PADS) mencapai Rp 1,06 
milyar. Yang paling mungkin adalah hitung-hitungan kasar besarnya uang yang beredar sekali 
panen dari komoditas ini. Bila rata-rata harga kopi robusta di tingkat petani Rp 4.240 per 
kilogram, bisa diperhitungkan uang yang beredar dari hasil sekali panen yang sebesar 47.200 ton 
itu, yakni sekitar Rp 200 milyar.  

Kopi robusta memang telah menjadi primadona bagi petani Lampung. Jumlah petani yang 
bergerak di sektor perkebunan ini mencapai 41.646 kepala keluarga (KK) atau 45 persen dari 
92.667 KK. Umumnya, petani di Lampung Barat selain menanam kopi juga menanam jenis 
tanaman pertanian lainnya yang diusahakan secara tumpang sari. Dampak positif tentu saja 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Tahun 1999 pendapatan per kapita 
Lampung Barat besarnya Rp 2,8 juta atau naik 34,36 persen dari tahun sebelumnya yang 
sebesar Rp 2,1 juta. Tak bisa dipungkiri, kopi memang mampu mengangkat taraf hidup 
penduduk Lampung Barat.  

Tanaman perkebunan rakyat lainnya yakni, kelapa dan lada diusahakan secara monokultur dan 
tumpang sari dengan kopi. Belum lagi tanaman semusim semacam tanaman sayuran, seperti 
cabai, kentang, tomat, jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur. Tanaman sayuran ini hasilnya juga 
cukup menggembirakan.  

Ditopang oleh topografi yang bervariasi-mulai dari daerah pegunungan, dataran rendah hingga 
daerah pesisir-kabupaten ini selain unggul di sektor pertanian dan perkebunan, juga kaya akan 
obyek wisata yang beraneka. Apalagi sebagian besar wilayah Lampung Barat (57 persen) 
merupakan kawasan konservasi hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang 
berbatasan dengan Samudera Hindia.  

Kabupaten ini memiliki berbagai potensi obyek wisata alam, wisata budaya serta wisata bahari 
dan pantai. Sebut saja, misalnya, Danau Ranau di Sukau, Air Terjun Kubu Perahu di Balik Bukit, 
dan Pantai Labuhan Jukung di Krui adalah obyek-obyek wisata alam yang menarik. Dari segi aset 
wisata, Lampung Barat memang kaya obyek wisata. Kini tinggal bagaimana pengembangan dan 
pengelolaannya. Pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan bisa menjadi jawaban bagi 
pembangunan pariwisata di Lampung Barat. (MG Retno Setyowati/Litbang Kompas)  

 


