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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG 

 

A. Gambaran Umum 

 

Kabupaten Tulang Bawang merupakan merupakan salah satu dari 14 

Kabupaten/Kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Lampung. 

Posisi geografis Kabupaten Tulang Bawang berada di bagian timur Provinsi 

Lampung, berbatasan dengan laut lepas (Laut Jawa), dan menjadi hilir Way 

Tulang Bawang, memiliki topografi dari datar hingga bergelombang. 

Dalam kebijakan penataan ruang nasional (PP No. 26 Tahun 2008 tentang 

RTRWN), Menggala sebagai ibukota Kabupaten ditetaapkan sebagai Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW), juga dilewati jaringan jalan nasional (Jalur Lintas 

Timur Pulau Sumatra). Pada Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi 

Lampung, hirarki sistem perkotaan menetapkan Menggala sebagai Pusat 

Pelayanan Sekunder A dikembangkan dengan intensitas tinggi untuk memacu 

pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya. 

 

Pada lambang Kabupaten Tulang Bawang terdapat tulisan  “Sai Bumi Nengah 

Nyapur” yang berarti bahwa masyarakat Tulang Bawang bersifat terbuka dan 

mudah beradaptasi terhadap lingkungan serta ramah dalam pergaulan, yang 
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merupakan perwujudan sikap kemampuan, keluhuran, keyakinan, dan percaya diri 

yang penuh.  

 

Dengan jumlah penduduk 362.427 jiwa (2009), dengan luas wilayah 346.632 Ha 

memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah yaitu 1,05 Jiwa/Ha. 

PAD Kabupaten Tulang Bawang mengandalkan pemasukan dari komoditas 

pangan, perkebunan dan perikanan yang menjadi sektor unggulan. Komoditas 

pangan terutama ubi kayu digunakan untuk memasok industri tapioka, sedangkan 

komoditas perkebunan adalah karet, kelapa sawit dan tebu, selanjutnya komoditas 

perikanan banyak didominasi oleh budidaya tambak udang yang memang sejak 

lama telah menjadi produk ekspor.  

 

Kondisi infrastruktur yang belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Tulang 

Bawang menjadi kendala pembangunan wilayah. Koneksi antar wilayah secara 

internal belum cukup memadai, sistem jaringan transportasi yang menjadi 

kerangka pengembangan wilayah juga diperlukan peningkatan secara kualitasnya. 

Kondisi ini kurang memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, sehingga akumulasi nilai tambah wilayah relatif kecil.  

 

1. Letak Geografis 

Setelah dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka terjadi pemekaran 

2 (dua) daerah otonomi baru, dan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kabupaten 
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Induk. Administrasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2010 

terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dan 151 kampung/kelurahan dengan luas 

wilayah sebesar 3.466,32 Km
2. Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang 

terletak antara : 

 40° 08' – 04° 41'  Lintang Selatan  

 105° 09'  – 105° 55'  Bujur Timur 

Sedangkan batas batas wilayah administrasi Kabupaten Tulang Bawang adalah 

sebagai berikut : 

 Sebelah  Utara  :    Kabupaten Mesuji 

 Sebelah  Selatan :    Kabupaten Lampung Tengah  dan Lampung Timur 

 Sebelah  Timur :    Kawasan pantai (Laut Jawa) 

 Sebelah  Barat :    Kabupaten Tulang Bawang Barat 

 

Kabupaten Tulang Bawang mempunyai Kecamatan terluas dan terkecil, 

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dentes Teladas (± 19,57 %), 

sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Meraksa Aji (± 2,75 %). Akan tetapi 

dari segi kepadatan penduduk eksisting, penduduk lebih terkonsentrasi di pusat-

pusat kegiatan, seperti di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, 

Kecamatan Rawajitu Selatan serta Kecamatan Menggala. Sedangkan kecamatan 

lainnya masih rendah, yang menandakan perlunya suatu intervensi perencanaan 

untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber daya dan efisiensi alokasi distribusi 

sumber daya. 
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2. Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang 

Visi Kabupaten Tulang Bawang  : Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang 

sebagai Kawasan Agribisnis yang “Bermartabat, Aman, Ragam, Unggul (BARU), 

Sejahtera, serta Berwawasan Lingkungan sesuai Potensi Sumber Daya dan 

Kearifan Sosial Budaya”. 

Misi Kabupaten Tulang Bawang  : 

a. Meningkatkan Kondisi Lingkungan Masyarakat  yang Aman,  Harmonis, 

Religius, dan Berbudaya, serta  Penguatan Kearifan Lokal 

b.  Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dengan Optimalisasi 

Pembangunan Wilayah secara  Sistimatis, Terpadu, dan Merata, serta  

Mendukung Efektifitas Tata Kelola Sumber Daya Strategis.  

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Daerah 

d.  Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Secara Dinamis, 

Produktif, dan Berdaya Saing yang didukung oleh dunia usaha secara 

Berkelanjutan. 

e.  Meningkatkan Kreatifitas, Prakarsa, dan Profesionalisme SDM Aparatur 

dalam peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan 

Pemerintahan, Kualitas Perencanaan, Kualitas Pelayanan Publik, serta 

Pemberdayaan Masyarakat. 

f. Meningkatkan Pemanfaatan Ruang yang Berkeadilan serta Pengelolaan 

Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan secara Berkelanjutan. 

g. Pengembangan produk unggulan pertanian untuk menunjang 

pengembangan agribisnis. 
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B. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang  

 

Ditinjau dari tujuannya, (Nawawi dalam Kaho:1985) organisasi adalah merupakan 

sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan 

ditinjau dari segi strukturnya, (The Liang Gie dalam Kaho:1985) organisasi dapat 

dirumuskan sebagai susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta 

segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungan-hubungan satu sama lain dalam 

rangka pencapaian tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka 

Pemerintah Daerah sebagai organisasi maka haruslah berusaha untuk bisa 

memenuhi tuntutan sebagai organisasi yang ideal. Sebagai organisasi maka 

Pemerintah Daerah harus memiliki tujuan yang jelas dalam rangka pelaksanaan 

otonomi, yaitu mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka 

pembiayaan pembangunan Daerah. Dalam berbagai tahapan yang dilakukanmaka 

Pemerintah Daerah harus ada kerjasama yang baik antara unsur lembaga dan 

pelaksana pemerintahan, disertia pembagian bidang pekerjaan sesuai dengan 

keahlian teknis yang dimiliki oleh Unsur Dinas teknis dan memiliki pimpinan 

yang cukup handal. 

 

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi 

penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah, terlebih lagi dalam era 

otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dimana 

perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan 

kinerja anggaran daerah. 
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Prakiraan jumlah alokasi dana yang dibutuhkan setiap satuan kerja pemerintah 

daerah dan atau program kerja dalam menghasilkan suatu tingkat pelayanan atau 

pembangunan sarana dan prasarana, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat. indentifikasi input, teknik pengambilan keputusan dan tindakan 

pembangunan yang harus dihasilkan oleh suatu satuan kerja menjadi syarat dalam 

menentukan alokasi dana yang optimal. 

 

Pola pendistribusian tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh peraturan daerah 

setempat, dengan tujuan optimalisasi kinerja dengan pembatasan dan pembagian 

wewenang pejabat daerah  pada sektor tertentu.  Hal ini bertujuan membuat 

rentang kendali lebih singkat, dimana garis koordinasi antara Pimpinan daerah 

dengan satuan kerja tidak terlalu jauh atau rumit. 

 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang terbentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang, sebagimana di sempurnakan 

di dalam Peraturan Daerah Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2011, tanggal 26 

April 2011.  Pada Perda tersebut menerangkan tentang tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pekerjaan Umum adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang 

Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

 

Peraturan Daerah tersebut dijabarkan lagi secara detail pada Peraturan Bupati 

Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum.  Dinas Pekerjaan Umum sendiri mempunyai 
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fungsi mengimplementasikan efektivitas sistem penggunaan keuangan daerah 

setiap tahun anggaran dengan cara melakukan pengawasan pekerjaan dan 

pelaporan penggunaan keuangan daerah dengan tujuan agar pembangunan dapat 

terarah, terpola dan terkendali.   

 

Pengeluaran pemerintah daerah melalui realisasi anggaran  dapat dijadikan ukuran 

kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan 

evaluasi kebijakan sehingga setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan akan 

lebih dekat dengan gerak dinamis masyarakatnya yang setiap saat membutuhkan 

tindakan yang bermutu, cepat dan tepat. 

 

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting 

adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan anggaran daerah. 

untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol 

kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan 

akuntabel. Mardiasmo (2000:1-3) mengemukakan elemen manajemen keuangan 

daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut 

meliputi: akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan pengendalian 

 

Proses pelaporan keuangan dalam penggunaan anggaran yang berdasarkan 

pencatatan seluruh transaksi pada satuan kerja, dalam hal ini Dinas Pekerjaan 

umum, terkoordinasi pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.  Hal 

ini tercermin pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2009 pada 

pasal 11 ayat (2) huruf m, yang menyebutkan bahwa “subbag umum, 
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kepegawaian dan keuangan berupaya menyelenggarakan penataan dokumen dan 

penyusunan laporan realisasi anggaran”.  Proses pelaporan keuangan yang 

berkaitan dengan pengendalian kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum 

memberlakukan sistem yang sama pada pencatatan seluruh transaksi keuangan 

yang diterapkan pada Badan Keuangan Daerah. 

 

Atas dasar tersebut penelitian ini banyak berkoordinasi pada Kasubbag umum, 

kepegawaian dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, 

selaku koordinator pelaporan transaksi dan realisasi anggaran di Dinas Tersebut, 

termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran, dan 

beberapa operator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD). 
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KEPALA DINAS 

UPTD 

 

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN 
JEMBATAN 

SEKSI PEMBANGUNAN 
PENINGKATAN JALAN DAN 

JEMBATAN 

 

 

BIDANG BINA MARGA 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

BIDANG TATA TEKNIK 

 
SEKSI TATA TEKNIK BINA MARGA 

 

 
SEKSI TATA TEKNIK CIPTA KARYA 

 

SEKSI TATA TEKNIK PENGAIRAN 
 

SEKSI TATA BANGUNAN DAN TATA 
RUANG 

 

SEKSI PEMBANGUNAN DAN 
PENYEHATAN LINGKUNGAN 

 

BIDANG CIPTA KARYA 

 

SEKSI PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN 
PENGEMBANGAN KAWASAN 

 

SEKRETARIS 

SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN 
DAN KEUANGAN 

 

 

 

SUB BAGIAN BINA PROGRAM   

 

BIDANG PENGAIRAN 

 

SEKSI OPERASIONAL, 
PEMELIHARAAN DAN BINA MANFAAT 

SEKSI PEMBANGUNAN DAN 
PENINGKATAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran   :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 
       NOMOR :   06  TAHUN 2011 
                        TANGGAL :   26     April       2011 
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C. Faktor Pendukung Dalam Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

 

Semakin pesatnya kemajuan teknologi, maka pencatatan dan perekaman aktivitas 

penggunaan anggaran semakin valid dan akuntabel.  Selain diperlukan Sumber 

Daya Manusia yang mumpuni dalam menyajikan laporan keuangan daerah, juga 

diperlukan aplikasi atau perangkat pendukung dalam penyajian laporan keuangan 

pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.  Setidaknya 

aplikasi keuangan tersebut dapat mudah dipahami, mudah dalam aplikasi, dan 

ketika diperlukan sewaktu waktu, data keuangan dapat segera tersaji sesuai 

dengan kondisi keuangan terakhir.  Untuk itu dalam pengoperasian perangkat 

tersebut dibutuhkan sejumlah pegawai dengan kualifikasi khusus yang dapat 

mengoperasikan Aplikasi tersebut. 

 

Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 2009, 

bersama sama dengan Universitas Gajah Mada, membuat suatu aplikasi yang 

diberi nama Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD).  Pada tahun 

tersebut setiap bendahara di tiap Dinas, Badan, Kantor, Bagian, dan Unit kegiatan 

diberikan sosialisasi pelatihan aplikasi pelaporan keuangan, karena diproyeksikan 

kedepan setiap pengguna anggaran harus dapan menyajikan laporan keuangan 

sesuai kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

Pada awalnya sangat sulit dalam membuat pemahaman awal dalam aplikasi 

keuangan tersebut.  Salah satunya adalah latar belakang pendidikan yang tidak 

sesuai, sehingga beberapa dari peserta tidak mengerti cara mengoperasikan sistem 
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tersebut, terlebih dalam membaca suatu laporan keuangan.  Selain itu, karena 

pelatihan pelaporan keuangan daerah ini diselenggarakan dalam beberapa tahapan 

dalam satu tahun anggaran,  sering dijumpai peserta banyak berganti posisi 

dengan rekan lain, sehingga ilmu dalam pengoperasian aplikasi tidak terserap 

sempurna dan terkesan tidak tuntas . 

 

Dari 150 pegawai yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang 

Bawang, hanya 3 orang yang mahir dalam mengoperasikan aplikasikasi SIAKD.  

Selebihnya masih belum menguasai program aplikasi tersebut dan masih 

memerlukan pengawasan dan bimbingan lebih lanjut, terlebih dalam hal input 

kode rekening dan kegiatan, maupun dalam penyajian laporan Keuangan.  Kondisi 

tersebut dikarenakan 30 % pegawai mempunyai latar belakang sarjana Teknik, 15 

% Diploma Teknik, 20 % Sekolah Teknik Kejuruan, 5 % sarjana Ekonomi dan 

sarjana Hukum, dan 30 % pegawai lainnya terdiri dari pegawai kontrak yang 

berlatar pendidikan terakhir lulusan Sekolah Menegah Atas.  Akibatnya jika 

ditinjau dari segi waktu  penyampaian  laporan akuntansi keuangan ke Badan 

Keuangan dan Aset Daerah,  sering terjadi keterlambatan yang berdampak pada 

Laporan Konsolidasi Akhir Tahun di Badan Keuangan Kabupaten Tulang 

Bawang. 

 

Jika di tinjau dari segi perangkat keras (hardware), yaitu berupa unit komputer, 

yang pada awalnya pengadaan perangkat tersebut terkoordinasi dibawah Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang berikut dengan aplikasi 

(software).  Aplikasi tersebut dirasakan saat ini banyak membantu bendahara 
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keuangan dalam pencatatan transaksi transaksi keuangan pemerintah dan 

selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan jika dibutuhkan, 

terlebih pada saat pemeriksaan dari Badan Audit Independen maupun Audit 

Reguler Pemerintahan.  Aplikasi Akuntansi ini mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang berbasis Kas menuju Akrual. 


