
BAB IV
GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di bagian utara Provinsi Lampung.

Kabupaten Tulang Bawang Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera

Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup strategis

sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang. Secara geografis,

wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada koordinat 04o10’-

04o42’ LS dan 104o55’ – 105o10’ BT. Batas Kabupaten Tulang Bawang Barat

berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut:

Utara       : Mesuji Timur, Way Serdang, dan Kabupaten Ogan Komering

Ilir (Sumatera Selatan)

Selatan     : Abung Surakarta dan Muara Sungkai (Lampung Utara), dan

Terusan Nunyai (Lampung Tengah)

Barat : Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Negeri Batin (Way Kanan)

Timur : Banjar Agung, Banjar Margo, dan Menggala (Tulang Bawang)

Secara geografis  kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung utara

provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa

daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil
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produksi perkebunan. Daratan yang datar dengan rata - rata curah hujan yang

memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas

pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di

kecamatan Tumijajar. Sedangkan wilayah yang merupakan daerah tegalan

terdapat pada bagian utara yaitu di kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung,

Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah kabupaten Tulang

Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat di

sebagian besar wilayah kecamatan Pagar Dewa. Potensi lahan tersebut jika

dimanfaatkan secara optimal akan menjadi satu potensi yang cukup tinggi

dalam menunjang pembangunan bagi kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian 6-

20 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat

adalah 112.175 ha. Secara umum gambaran topografi Kabupaten Tulang Bawang

Barat hanya meliputi daerah dataran hinggga bergelombang dan daerah rawa.

Daerah dataran sampai daerah bergelombang meliputi hampir seluruh wilayah

kabupaten. Daerah ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan pemukiman. Jenis tanah di daerah dataran

sebagian besar adalah jenis tanah podsolik. Daerah rawa berupa cekungan yang

memungkinkan untuk diisi air pada musim penghujan membentuk rawa-rawa atau

lebung-lebung. Daerah rawa umumnya memiliki jenis tanah alluvial. Rawa ini

dapat dijumpai di sekitar aliran Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum merupakan daratan yang

cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Luas wilayah tersebut dibagi dalam delapan
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kecamatan. Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang

Udik merupakan dua  kecamatan terluas di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dikelompokkan menjadi tiga wilayah.

Pembagian ini berdasarkan kelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam

berupa sungai. Terdapat dua sungai yang menjadi pemisah  ketiga wilayah

tersebut. Ketiga kelompok wilayah tersebut yaitu sisi utara yang

meliputi: Kecamatan Gunung Agung, Lambu Kibang, Gunung Terang, dan Way

kenanga. Sisi Tengah meliputi wilayah Kecamatan Pagar Dewa, wilayah Tulang

Bawang Tengah. Wilayah Tulang Bawang Udik. Sisi Selatan meliputi Kecamatan

Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Tumijajar.

Wilayah Utara dan Tengah dipisahkan oleh Way Kanan Sungai Tulang

Bawang sedangkan wailayah Tengah dan Selatan dipisahkan oleh Way Kiri

Sungai Tulang Bawang. Batas alam yang memisahkan ketiga wilayah tersebut

merupakan kendala pembangunan di beberapa wilayah. Hal yang paling dirasakan

adalah keberadaan sungai Way Kanan yang memisahkan wilayah tengah dengan

wilayah Utara. Kedua wilayah tidak dihubungkan oleh jembatan yang dapat

memberikan fasilitas akses transportasi darat untuk kedua wilayah. Batas alam ini

berakibat pada terputusnya akses transportasi darat antara kedua wilayah secara

langsung. Akibat lain adalah semakin jauhnya jarak tempuh dari masing-masing

ibu kota kecamatan yang ada di wilayah utara dengan ibu  kota  kecamatan

yang berada di wilayah tengah dan selatan.

Berdasarkan PDRB harga berlaku, diketahui bahwa struktur perekonomian

Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2010 berada pada sektor pertanian,
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yakni di atas 47.44 persen sumbangan sektor tersebut dalam pembentukan PDRB

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal ini perlu dicermati karena sektor ini

merupakan sektor riil, dan dalam perkembangannya cukup memberikan kontribusi

yang cukup besar dalam penciptaan lapangan kerja, utamanya sub sektor

tanaman bahan makanan, peternakan, dan perkebunan.

Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan,

hotel, dan restoran, sedangkan sektor terkecil berkontribusi pada PDRB

Kabupaten Tuiang  Bawang  Barat, yakni sektor listrik, gas, dan air bersih,

yakni 0,13 persen. Sejalan dengan lima sektor lainnya yang masih di bawah

10 persen. Sehingga apabila ditinjau secara kelompok sektor, perkonomian

Kabupaten Tuiang Bawang Barat sebagian besar didukung oleh kelompok

sektor primer, dan diikuti kelompok sektor skunder dan tertier. Perlu diingat,

bahwa gambaran yang diberikan melalui atas dasar berlaku dalam penentuan

peran masing-masing sektor ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor perubahan

harga atau inflasi. Sektor-sektor yang termasuk sektor basis atau

andalan/unggulan antara lain:

1. Sektor pertanian (Sektor Basis)

Sektor ini diindikasikan merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Tulang

Bawang Barat, selama tahun 2006-2008 sektor ini tetap merupakan sektor andalan

daerah. Laju pertumbuhan rata-rata sektor ini sebesar 6,29% dan rata- rata

kontribusi sektor ini mencapai  rata-rata 46.91% terhadap perekonomian

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sub-sektor yang menjadi andalan sehingga

mengakibatkan sektor ini menjadi andalan Kabupaten Tulang Bawang Barat
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antara lain sub-sektor Perkebunan dengan nilai basis yang sangat tinggi. Sub-

sektor Peternakan dan sub-sektor Kehutanan juga merupakan sub-sektor

andalan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sektor Industri Pengolahan Tanpa Migas (Sektor Basis)

Selama periode 2006-2008 sektor ini menjadi andalan daerah. Laju

pertumbuhannya cukup besar rata-rata hanya sebesar 4,98% dan kontribusi sektor

ini terhadap perekonomian daerah, sebesar rata-rata 21.62%.

3. Perdagangan, hotel dan Restoran (Sektor Basis)

Sektor ini merupakan sektor basis, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar

4.20% walaupun dengan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Tulang

Bawang rata-rata sebesar 17.56%.

Ketersediaan infrastruktur merupakan komponen penting dalam proses

pengembangan wilayah karena menjadi penunjang setiap aktivitas perekonomian

maupun pelayanan masyarakat. Di samping itu,  ketersediaan infrastruktur

juga dapat mempengaruhi tingkat investasi yang masuk pada wilayah yang

bersangkutan. Kelengkapan infrastruktur diantaranya meliputi keberadaan sarana

pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan serta jaringan

prasarana dasar seperti prasarana perhubungan, telekomunikasi, listrik, dan air

bersih.
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Jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 81 ruas jalan dengan panjang

464,37 Km. Saat ini jumlah kondisi jalan yang ada tidak semua dalam kondisi

baik, dari data yang diperoleh sepanjang 154,12 Km jalan dalam kondisi rusak

sedang dan sepanjang 248,5 Km kondisi jalan dalam keadaan rusak berat (RTRW

Kabupaten Tulang Bawang Barat, tahun 2011-2031).

Sarana transportasi merupakan faktor penting daya tarik investasi. Jaringangn

jalan yang luas dan berkualitas akan memberi dampak positif bagi daya tarik

investasi daerah dan perkembangan iklim usaha di suatu wilayah. Berkembangnya

iklim usaha akan memberi dampak positif bagi berkembangnya perekonomian

daerah sacara umum. Mobilitas masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat

banyak ditunjang dengan sarana perhubungan darat. Hal tersebut dikarenakan

letak administrasi Kabupaten ini yang berada di tengah-tengah Provinsi

Lampung yang daerahnya merupakan daerah perbukitan dan dataran rendah.

Selama periode 2009 - 2011 jenis permukaan jalan di Tulang Bawang Barat

Sudah cukup banyak mengalami perubahan dan perbaikan jalan yang cukup

signifikan dimana kurang lebih sekitar 70 persennya telah di aspal. Adapun

panjang jalan secara keseluruhan mencapai 530,65 Km, yang terdiri dari 66,31

Km Jalan Provinsi dan 464,34 Km Jalan Kabupaten. Dari keseluruhan jalan

tersebut Terdiri dari Aspal 321,7 Km, Tanah 122,89 Km, dan onderlaag 86,05

Km. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih dibutuhkan usaha

yang lebih untuk menjadikan jalan lebih baik dalam upaya memaksimalkan peran

jalan dalam mendukung perekonomian daerah. Secara fisik, jalan masih

didominasi oleh jalan yang berkondisi sedang dan relative rusak. Saat ini jumlah
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kondisi jalan yang ada tidak semua dalam kondisi baik, dari data yang diperoleh

sepanjang 154,12 Km jalan dalam kondisi rusak sedang dan sepanjang 248,5 Km

kondisi jalan dalam keadaan rusak berat (RTRW Kabupaten Tulang Bawang

Barat, tahun 2011-2031). Kondisi jalan yang rusak menyebabkan lambatnya

upaya pengembangan wilayah-wilayah di  Kabupaten Tulang  Bawang Barat.

B. Gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang

Barat

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan

Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

pekerjaan umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
d. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan,

irigasi, air bersih dan gedung;
e. Pembinaan terhadap uptd di bidang pekerjaan umum;
f. Pelayanan administratif dan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas

pekerjaan umum;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Adapun visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang

Barat yaitu sebagaimana visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang

Barat yaitu “Terciptanya Infrastruktur yang baik guna mendukung terwujudnya

masyarakat Tulang Bawang Barat yang sejahtera dan berdaya saing”. Agar
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tercapainya misi tersebut secara efektif dan efisien dalam mewujudkan

pembangunan infrastruktur yang maksimal di Kabupaten Tulang Bawang Barat

maka perlu adanya misi dan strategi, misi yang digunakan yaitu :

a. Meningkatkan Layanan infrastruktur wilayah guna mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi.

b. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan
untuk menunjang pembangunan ekonomi masyarakat.

c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum sebagai dinamisator pembangunan daerah.

Selanjutnya, strategi yang digunakan untuk dapat mewujudkan visi dan misi

tersebut di atas yaitu dalam dua waktu :

1. Jangka panjang
Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur yang baik sehingga
pelayanan fasilitas publik dan keberhasilan pembangunan dapat dinikmati
oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta dapat
mendorong pengembangan wilayah secara merata.

2. Jangka pendek
Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dengan memperhatikan
kebutuhan masyarakat sehingga mampu mendukung arus mobilitas orang
dan barang, pertumbuhan ekonomi, pelayanan pemerintah dan aktivitas
sosial lainnya.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat terdidir dari empat

bidang yaitu bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Pengairan dan

Bidang Tata Ruang. Dalam pelaksanaan tugas pokok pada Dinas Kabupaten

Tulang Bawang Barat, Bidang Bina Marga merupakan bidang yang

bertanggungjawab pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Bidang

bina marga adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Dinas.
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Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan.

Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian serta pengelolaan administrasi pembangunan dan pemeliharaan

sarana/prasarana dibidang Bina Marga.

Untuk melkasnakan tugas sebagaimana dimaskud pada Pasal 13 Peraturan Bupati

ini, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan;

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan pembangunan jalan dan

jembatan, peningkatan jalan serta pergantian jembatan;

c. Pelaksanaan penelitian/pengkajian dokumen teknis, kegiatan pembangunan

jalan dan jembatan, peningkatan jalan serta penggantian jembatan;

d. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan,

peningkatan jalan serta penggabtian jembatan;

e. Melaksanakan dan membuat laporan kegiatan tugasnya;

f. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan

penggantian jembatan;

b. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan kerusakan jalan dan

jembatan akibat bencana alam;

c. Melaksanakan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;

d. Melaksanakan dan evaluasi pengadaan jasa konstruksi pembangunan jalan

dan jembatan;
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e. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan tugasnya;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :

a. Penyusunan rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan dan estimasi

biaya pelaksanaan;

b. Pelaksanaan pengawasan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan

pemeliharaan jalan dan jembatan;

c. Melaksanakan perencanaan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;

d. Penyelenggaraan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat

bencana alam;

e. Pelaksanaan pendataan, penelitian dan pengelolaan perizinan pemanfaatan

jalan dan jembatan;

f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan;

g. Penyelenggaraan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan

dan perawatan jalan dan jembatan;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi operasional, pengendalian, peralatan dan perbekalan, mempunyai

tugas :

a. Menyusun rencana estimasi biaya pemeliharaan peralatan dan perbekalan;

b. Menyusun inventarisasi secara berkala tentang keadaan peralatan dan

perbekalan;

c. Menyiapkan dan membuat jadwal pemakaian alat-alat berat, peralatan dan

perbekalan;
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d. Melakukan pengendalian, pemantauan penggunaan peralatan dan

perbekalan;

e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan alat-alat berat,

peralatan dan perbekalan;

f. Melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat dan peralatan

kelokasi pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas;

g. Melaksanakan perbaikan dan pengadaan suku cadang alat-alat berat dan

perbekalan;

h. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan tugasnya;


