
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kampung Kalirejo

Kampung Kalirejo terbentuk sekitar pertengahan tahun 1950 oleh dua belas

orang pendatang dari Lampung Selatan yang di pimpin oleh Bapak Karto

Sentono, dua belas orang tersebut yaitu: Karto Sentono, San Mukri, Abdul

Rahman, San Mukmin, Atmo, Udo Prayitno, Ali Dikromo, Muso, Madi

Kromo, Batin  Tiyang, Hakim  dan  Batin  Bandar. Mereka merintis  dan

membuka hutan dan di beri nama Umbul Pring, setahun kemudian diganti

nama menjadi Umbul Kaliwayah, pada waktu itu segala peraturan dan

berbagai macam hal harus patuh dan melapor kepada seorang pemimpin

yaitu Pesirah Marga Anak Tuha namun semakin lama pertumbuhan

penduduk semakin pesat, sehingga pada tahun 1953 Umbul Kaliwayah

telah memenuhi syarat untuk menjadi perkampungan yang  diresmikan

oleh bapak Syahri Jaya Diwirya, Bupati tingkat II Lampung Tengah, saat

peresmian kampung ini diberi nama Kampung Kalirejo yang artinya

kampung yang makmur.
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Kampung Kalirejo merupakan salah satu kampung yang berada di

Kecamatan Kalirejo. Kecamatan Kalirejo sendiri terbagi menjadi

beberpa Kampung diantaranya:

1. Kampung Poncowarno;

2. Kampung Sribasuki;

3. Kampung Sendang Agung;

4. Kampung Watuagung;

5. Kampung Kaliwungu;

6. Kampung Kalirejo;

7. Kampung Sridadi;

8. Kampung Sukosari;

9. Kampung Srimulyo;

10. Kampung Kalidadi.

B. Kondisi Geografis Kampung Kalirejo

Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo merupakan kampung dengan kondisi

secara fisik dapat dikatakan tertata rapi dan dengan kondisi jalan yang hampir

semuanya diaspal. Kampung Kalirejo memliki luas wilayah sekitar 753 Ha

dengan ketinggian 125 m dari permukaan air laut, dengan perbatasan sebagai

berikut:

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kaliwungu;

 Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Balairejo;

 Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Way Krui;
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 Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Kalidadi.

C. Demografi Penduduk

1.  Penduduk

Kampung Kalirejo memiliki populasi penduduk 7708 jiwa. Dari jumlah

ini terbagi 3552 penduduk laki-laki dan 4156 penduduk perempuan. Jadi

dapat dilihat bahwa 47% penduduk adalah laki-laki, dan 53% penduduknya

adalah perempuan. Berikut merupakan rincian golongan umur warga

Kampung Kalirejo:

Tabel 3. Demografi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0 – 4 tahun 158 162 320

5 – 6 tahun 140 244 384

7 – 13 tahun 399 296 695

14 – 16 tahun 180 240 420

17 – 24 tahun 275 789 1064

25 – 54 tahun 2120 2130 4250

55 tahun keatas 280 295 575

Jumlah 3552 jiwa 4156 jiwa 7708 jiwa

Sumber: Buku Profil Kampung Kalirejo tahun 2015

Rata-rata usia terbanyak di kampung ini berusia 25–54 tahun yang

merupakan usia produktif. Perempuan menikah di daerah ini rata-rata pada

usia 23 tahun. Di dalam program Keluarga Berencana (KB) di daerah ini

pun sudah terlaksana, namun  lebih didominasi  oleh perempuan,
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walaupun sudah banyak keluarga yang hanya memiliki dua anak, namun

masih banyak pula keluarga yang  memiliki anak lebih dari dua. Jumlah

kematian bayi terhitung jarang terjadi dari data tahun 2012 sampai

tahun 2015 ini.

2. Pendidikan

Sekarang ini pendidikan masyarakat rata-rata berada di tingkat SLTA,

namun masih banyak pula masyarakat yang berpendidikan rendah dengan

lulus SD atau SMP. . Selain itu rata-rata yang berpendidikan tinggi

adalah perempuan, sementara laki-laki lebih sedikit, laki-laki lebih suka

bekerja dari pada harus mengutamakan pendidikan. Berikut merupakan

diagram pendidikan masyarakat Kampung Kalirejo tahun 2013:

Gambar 2. Diagram Pendidikan Masyarakat Kampung Kalirejo
Sumber : http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1069 diakses

tanggal 1 Juni 2015
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3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kalirejo rata-rata adalah petani sehingga

lebih bersifat heterogen. Masyarakat memanfaatkan tanah yang  subur

dengan  bercocok  tanam dengan menanam berbagai macam tanaman

seperti coklat, karet, sawit dan lainnya. Namun ada juga masyarakat yang

memanfaatkannya untuk usaha berbisnis. Selain itu juga masyarakat ada

yang bekerja di instansi pemerintahan dan lain sebagainya, masyarakat

melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan

menekuni berbagai pekerjaan. Berikut penulis sajikan diagram mata

pencaharian masyarakat kampung kalirejo tahun 2013:

Gambar 3. Diagram Mata Pencaharian Masyarakat Kampung Kalirejo
Sumber : http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1069 diakses

tanggal 1 Juni 2015
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D. Kondisi, Potensi dan Permasalahan

1. Kesehatan

Kampung Kalirejo memiliki sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas) induk yang berada di pusat wilayah Kampung Kalirejo dan

memiliki satu unit puskesmas pembantu yang berada di pedalaman

kampung. Kedua puskesmas tersebut merupakan sarana bagi masyarakat

untuk berobat. Sumberdaya manusia yang menangani bidang kesehatan

yang berada di Kampung Kalirejo berjumlah dua orang tenaga medis dan

dibantu lima orang tenaga para medis, serta memliki lima orang bidan dan

satu orang tenaga farmasi. Berikut merupakan data kesehatan masyarakat

Kampung Kalirejo dilihat dari empat penyakit terbesar selama lima bulan

terakhir pada tahun 2015:

Tabel 4. Data Penyakit Terbesar kampung Kalirejo.

Sumber : Data Puskesmas Kampung Kalirejo Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa penyakit ISPA merupakan

penyakit terbesar dan menjadi penyakit utama yang di derita masyarakat

Kampung Kalirejo, ISPA atau yang disebut dengan penyakit saluran

pernapasan atas, diduga akibat kualitas udara yang ada di Kampung

Kalirejo sudah tercemar dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat.

No Jenis Penyakit Januari Februari Maret April Mei

1 ISPA 41 93 51 48 155

2 Diare 22 28 20 14 49

3 Influenza 17 9 25 6 17

4 Hipertensi 13 5 18 7 21

Jumlah 93 135 114 75 242
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Selama kurun waktu empat bulan terakhir tersebut dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa dampak dari tercemarnya lingkungan hidup dapat

berimbas sampai pada kesehatan masyarakat Kampung Kalirejo.

2. Pertanian Dan Perkebunan

Kampung Kalirejo memiliki beragam sumber daya alam yang terdapat di

dalamnya, sebagian besar sudah dimanfaatkan dan menjadi pendapatan

bagi masyarakat Kampung Kalirejo berupa perkebunan dan pertanian,

pemanfaatan sumber daya alam yang utama di Kampung Kalirejo ialah

pertanian, luas area sawah di Kampung Kalirejo hampir sepertiga luas

wilayah kampung yaitu sekitar 244 Ha dan merupakan pendapatan umum

bagi masyarakat Kampung Kalirejo, berikut merupakan luas lahan

pertanian dan perkebunan menurut jenis komoditi di daerah Kampung

Kalirejo

Tabel 5 Luas Perkebunan Menurut Jenis Komoditi Kampung Kalirejo
No Jenis Perkebunan Dan Pertanian Luas Wilayah

1 Padi 244   Ha

2 Jagung 45     Ha

3 Ubi Kayu 3       Ha

4 Kopi 1,25  Ha

5 Kakao 31,5  Ha

6 Kelapa 17     Ha

7 Kelapa Sawit 15     Ha

Sumber : http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1069 diakses
tanggal 23 Februari 2015 pukul 20.13 WIB.
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3. Pemerintahan

Pemerintahan Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten

Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, kepala

kampung di bantu oleh satu orang Sekretaris, empat orang kaur yaitu kaur

pemerintahan, kaur keuangan, kaur ketentraman dan kaur pembangunan.

Selain itu kepala kampung dibantu juga oleh enam kadus.

Di dalam menjalankan roda pemerintahan kepala kampung bekerja sama

dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mengadakan rapat

kampung atau rembuk kampung yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Rembuk kampung dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang

ada, merumuskan peraturan-peraturan baru, membuat program kerja

bersama baik itu untuk jangka panjang, menengah ataupun jangan pendek.

Badan Permusyawaratan Kampung Kalirejo memiliki seorang ketua, wakil

ketua, sekretaris dan memiliki enam orang anggota yang semuanya di pilih

langsung oleh masyarakat berdasarkan bidangnya masing-masing.

Sembilan orang inilah yang bekerja membantu kepala kampung dalam

menjalankan pemerintahan baik itu dalam bidang perekonomian, ketahanan

dan keamanan maupun masalah lingkungan hidup.
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4. Pemberdayaan Masyarakat

Kampung Kalirejo dalam hal melakukan pemberdayaan masyarakat sudah

tergolong baik, hal ini dibuktikan dari banyaknya kelompok atau organisasi

yang ada di Kampung Kalirejo diantaranya adalah organisasi perempuan,

organisasi pemuda, LKMTD atau sebutan lain, oganisasi gotong royong

dan lainnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Kalirejo juga

dilakukan oleh kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau

PKK. Kelompok PKK memiliki sepuluh program yang dilaksanakan setiap

tahunnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut data 10

program pokok PKK kampung Kalirejo dilihat dari banyaknya jumlah

kegiatan yang dilakukan selama tahun 2014:

Tabel 6. 10 Program Pokok PKK Kampung Kalirejo

No Indikator Program Kegiatan Jumlah Kegiatan

1 Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila 26

2 Gotong Royong 166

3 Pangan 6

4 Sandang 6

5 Perumahan Dan Tata Laksana Rumah
Tangga

6

6 Pendidikan Dan keterampilan 7

7 Kesehatan 8

8 Penembangan Kehidupan Berkoperasi -

9 Pelestarian Lingkungan Hidup -

10 Perencanaan Sehat -

Sumber : Buku Profil Kampung Kalirejo Tahun 2015
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Data pada tabel 6 dapat memberi informasi bahwa telah banyak kegiatan

kelompok masyarakat yang membantu menyejahterakan kehidupan

masyarakat kampung, akan tetapi yang perlu diperhatikan ialah belum

adanya kegiatan dalam program kelestarian lingkungan hidup, padahal dari

data kesehatan pada tabel 4, yang menyebutkan bahwa penyakit utama

yang ada di Kampung Kalirejo tersebut berasal dari pencemaran udara

yang berasal dari limbah industri pabrik.

5. Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup

Alasan yang menjadikan penulis tertarik untuk mengadakan suatu

penelitian di Kampung Kalirejo tentang peran dari kepala kampung dalam

penanggulangan dampak pencemaran lingkungan hidup adalah penulis

ingin menjelaskan peran yang diambil oleh seorang kepala kampung,

dengan wewenang, hak dan kewajiban yang ia punya dalam menjalankan

roda pemerintahan kampung, sehingga dapat menyelesaikan dan

mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Selama ini penanggulangan dampak pencemaran lingkungan hidup yang

dilakukan oleh pemerintah Kampung Kalirejo baik itu oleh kapala

kampung maupun aparatur pemerintahan setempat dinilai belum maksimal.

Belum terealisasinya program kelestarian lingkungan hidup yang ada serta

tidak adanya suatu peraturan tentang kelestarian lingkungan hidup,

menjadikan kegiatan penanggulangan dampak pencemaran lingkungan

hidup yang telah dilakukan sangatlah minim.
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Selama ini kegiatan penanggulangan dampak pencemaran lingkungan

hidup yang dilakukan hanyalah sebatas program gotong royong yang

dilakukan pada setiap hari Jum’at, dan itu dengan tingkat partisipasi

masyarakat yang sangat rendah. Mengenai permasalahan yang ditimbulkan

akibat keadaan lingkungan hidup yang rusak akibat pencemaran, kepala

kampung sampai saat ini belum melakukan tindakan apapun dan belum ada

data yang dapat disajikan oleh pemerintah kampung terkait dengan bentuk

penanggulangan dampak pencemaran lingkungan hidup yang ada.


