
 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
 
 
 
 
A. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Gunung Agung 

Kecamatan Gunung Agung terbentuk pada tahun 2006 memiliki luas 9.950 

hektar, dengan ibukota di Kampung Gunung Agung. Jarak ibu kota 

Kecamatan Gunung Agung dengan ibu kota kabupaten adalah sekitar 30 kilo 

meter. Dataran Kecamatan Gunung Agung berada sekitar 20 meter di atas 

permukaan laut. Batas-batas wilayah Kecamatan Gunung Agung adalah:  

1. sebelah Utara Kecamatan Lambu Kibang;  

2. sebelah Selatan berbatasan dengan Tulang Bawang Tengah;  

3. sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kecamatan  Negeri  Besar  Kabupaten   

Way Kanan; dan  

4. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang 

Bawang. 

 

B. Sarana Prasarana Publik Kecamataan Gunung Agung 

Kecamatan Gunung Agung terdapat sarana dan prasarana seperti peribadatan, 

pendidikan dan kesehatan. Secara rinci sarana dan prasarana yang terdapat di 

Kecamatan Gunung Agung dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Sarana dan prasarana di Kecamatan Gunung Agung   

 

No Sarana/Prasarana Jenis Jumlah/unit 

1 Peribadatan Masjid 

Langgar/musola 

Gereja 

6 

7 

1 

2 Pendidikan  TK 

SD/MI  

Sekolah SMP Sekolah 

SMA 

Lembaga keagamaan 

 

5 

3 

1 

1 

2 

 

3 Kesehatan Puskesmas 

Puskesmas Pembantu 

 

1 

3 

Sumber : Kecamatan Gunung Agung dalam angka 2012. 

 

C. Visi dan Misi Kecamatan Gunung Agung 

Visi Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah: 

“Mewujudkan Kecamatan Gunung Agung yang Tumbuh dan Berkembang 

Menuju Daya Saing” untuk mencapai visi yang ditetapkan oleh Kecamatan 

Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah: 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik. 

2. Membangun perekonomian Kecamatan berbasis perkebunan karet dan 

kelapa sawit serta industri rumah tangga yang adil dan berkelanjutan. 

3. Meningkatkan daya dukung sarana dan infrastruktur wilayah. 

4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan taat hukum. 

 

D. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Gunung Agung 

Tujuan merupakan penjabaran misi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi 

Kecamatan Gunung Agung yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang 
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hendak di capai. Tujuan Pembangunan Kecamatan Gunung Agung adalah: 

1. Meningkatnya pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat. 

2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. 

3. Meningkatnya kinerja pemerintahan. 

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian. 

5. Meningkatkanya   kualitas   pembangunan   daerah   melalui  partisipasi 

publik dalam setiap tahapan pembangunan. 

6. Terbangunnya pembangunan ekonomi dengan basis agribisnis. 

7. Meningkatkatnya kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan 

penegakan peraturan perundang-undangan. 

8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

9. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. 

10. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa. 

11. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. 

Sasaran  adalah pejabaran  dari  tujuan  secara terukur,  yaitu  sesuatu  yang  

akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Sasaran pembangunan pemerintah 

daerah Kecamatan Gunung Agung adalah: 

1. Peningkatan   kualitas   pelayanan   kesehatan   masyarakat   didukung   

oleh Jamkesmas, Jamkesmasda, Poskesdes, Pustu, Puskes Rawat Inap. 

2. Pengembangan   infrastruktur   sebagai   pelayanan   dasar   ditentukan   

pada peningkatan kualitas infrastruktur yang ada. 

3. Revitalisasi areal dan komoditas perkebunan rayat khususnya komoditas 

sawit dan karet. 

4. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
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tingkat kecamatan. 

5. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. 

 

E. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kecamatan Gunung Agung 

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, 

dirancang secara konseptual, analistis, realistis rasional dan komprehensif. 

Strategi di wujudkan dalam kebijakan dan program, guna mewujudkan 

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Gunung Agung 

strategi yang ditempuh adalah: 

a. Melaksanakan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pembinaan 

kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur. 

c. Mengusulkan peningkatan alokasi anggarana bagi pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi organisasi. 

d. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayananan. 

e. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. 

 

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi 

program untuk mencapai tujuan. Kebijakan daerah Kecamatan Gunung Agung 

dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi: 

a. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam upaya peningkatan tugas pokok 
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dan fungsi yaitu sebagai berikut: 

(1) Peningkatan kemampuan SDM aparatur. 

(2) Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai. 

(3) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. 

 

b. Kebijakan  Eksternal,  yaitu  kebijakan  yang  ditertibkan  oleh  SKPD  

dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan 

masyarakat: 

(1)  Peningkatan   kesadaran   masyarakat   untuk   ikut   berpartisipasi   

dalam pembangunan. 

(2)  Peningkatan peran sektor swasta. 

(3)  Peningkatan koordinasi antar instansi di Kecamatan Gunung Agung. 

(4)  Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kampung. 

(5)  Meningkatkan kapasitas masyarakat. 

(6)  Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. 

 

F. Program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) 

 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menempuh upaya nyata dalam 

penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat yaitu dengan mengimplementasikan Program Ragem Sai Mangi 

Wawai. Program ini merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat untuk mengintegrasikan berbagai program 

pembangunan dan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat kampung yang 

terdapat pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tulang 
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Bawang Barat dengan dilatarbelakangi oleh prinsip kebersamaan untuk 

keberhasilan. 

 

Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah kecamatan sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD).  Pemerintah kecamatan dalam hal  ini  

melaksanakan upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan  ketepatan  

pencapaian sasaran dengan melakukan fasilitasi kegiatan dalam Program 

Ragem Sai Mangi Wawai.  Kegiatan- kegiatan dimaksud apabila dilaksanakan 

oleh pemerintah kampung dan masyarakat tidak efektif secara kualitas maka 

diperlukan pendampingan dan pengawasan teknis kegiatan serta peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia. 

 

Camat dalam pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi Wawai melaksanakan 

fungsi koordinasi.  Secara umum camat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas 

umum pemerintahan yaitu: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan 

Perundang-undangan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan pengawasan   

penyelenggaraan pemerintahan kampung dan melaksanakan  
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pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum 

dilaksanakan pemerintahan desa atau kampung. 


