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IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

 

A. Kabupaten Lampung Utara 

 

1. Sejarah Kabupaten Lampung Utara 

 

Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun1945, 

Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Karesidenan 

Lampung yang terbagi atas beberapa kawedanan, kecamatan dan marga. 

Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 

Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah “Negeri” yang 

menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya 

berkedudukan di bawah kecamatan. Terjadinya pemekaran beberapa 

kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga 

dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan 

negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 

18 Tahun 1965.  

 

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 

28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten 

Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya 

Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka 
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Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. 

Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga 

wilayah yang semula seluas 19.368,50 km² kini tinggal 2.765,63 km². 

Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten 

Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga 

Wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan yaitu: Sumber 

Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir 

Utara. 

 

Pemekaran kedua tejadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang 

Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997. Wilayah Lampung 

Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu: 

Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. 

Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan 

berdasarkan UURI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara kembali 

berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, 

Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui.  

 

Kabupaten Lampung Utara Saat ini tinggal 8 kecamatan 

yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai 

Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 jumlah kecamatan dimekarkan 

menjadi 16 kecamatan dengan mendefinitifkan 8 kecamatan pembantu 

yaitu: Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung 

Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara 
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Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara Sikep ini, 

setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh tanggal 15 Juni 1946 dan 

ini disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002. 

 

Gambar 4.1 Lambang Kabupaten Lampung Utara  

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 15 

Agustus 2006 telah dimekarkan kembali 7 kecamatan yang baru, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kecamatan Hulu Sungkai ibukota Gedung Maripat 

2. Kecamatan Sungkai Tengah ibukota Batu Nangkop 

3. Kecamatan Sungkai Barat ibukota Sinar Harapan 

4. Kecamatan Sungkai Jaya ibukota Cempaka 

5. Kecamatan Abung Pekurun ibukota Pekurun 

6. Kecamatan Abung Kunang ibukota Aji Kagungan 

7. Kecamatan Blambangan Pagar ibukota Blambangan 
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Sehingga saat ini di Lampung Utara menjadi 23 kecamatan, yaitu: 

1. Kecamatan Abung Barat 

2. Kecamatan Abung Kunang 

3. Kecamatan Abung Pekurun 

4. Kecamatan Abung Selatan 

5. Kecamatan Abung Semuli 

6. Kecamatan Abung Surakarta 

7. Kecamatan Abung Tengah 

8. Kecamatan Abung Timur 

9. Kecamatan Abung Tinggi 

10. Kecamatan Blambangan Pagar 

11. Kecamatan Bukit Kemuning 

12. Kecamatan Bunga Mayang 

13. Kecamatan Hulu Sungai 

14. Kecamatan Kotabumi Kota 

15. Kecamatan Kotabumi Selatan 

16. Kecamatan Kotabumi Utara 

17. Kecamatan Muara Sungkai 

18. Kecamatan Sungkai Barat 

19. Kecamatan Sungkai Jaya 

20. Kecamatan Sungkai Selatan 

21. Kecamatan Sungkai Tengah 

22. Kecamatan Sungkai Utara 

23. Kecamatan Tanjung Raja 
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2. Lokasi dan Luas Wilayah  

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 14 Kabupaten atau Kota 

di Provinsi Lampung. Secara geografis Kabupaten Lampung Utara terletak 

diantara 4,340-5,060 Lintang Selatan dan 104,30
0
-105,08

0
 Bujur Timur, 

dengan luas wilayah2.725,63 km
2
, yang merupakan 7,72 % dari luas 

wilayah Provinsi Lampung (35.288,35 km
2
). Secara administratif batas 

wilayah Kabupaten Lampung Utara meliputi: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat 

 

Pada tahun 1999 Kabupaten Lampung Utara mengalami pemekararan 

dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1999. Wilayah Kabupaten Lampung Utara kembali 

berkurang 6 (enam) Kecamatan yaitu: Kecamatan Blambangan Umpu, 

Kecamatan Pekuon Ratu, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Baradatu, 

Kecamatan Banjit dan Kecamatan Kasui, sehingga Kabupaten Lampung 

Utara tinggal 8 (delapan) Kecamatan yaitu: Kecamatan Kotabumi, 

Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung 

Barat, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan 

Tanjung Raja dan Kecamatan Bukit Kemuning. Pemekaran ini 

mengakibatkan luas wilayah Kabupaten Lampung Utara hanya 2.725,63 

km
2
. 
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B. Kecamatan Kotabumi Selatan 

1. Gambaran Umum Kecamatan Kotabumi Selatan 

 

a. Geografis   

Kecamatan Kotabumi Selatan adalah salah satu dari 23 kecamatan yang 

berada di Kabupaten Lampung Utara dengan luas wilayah 10.422 Ha, 

jumlah penduduk 64.589 jiwa terdiri dari 32.246 penduduk laki-laki dan 

32.243 jiwa penduduk perempuan. Secara geografis, Kecamatan 

Kotabumi Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kotabumi Utara 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Abung Selatan 

3) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Abung Selatan dan 

Kecamatan Padang Ratu Kab.Lampung Tengah 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abung Kunang  

 

b. Topografi 

Secara tofografi, wilayah Kecamatan Kotabumi Selatan adalah daerah 

dataran rendah dan dataran tinggi dan sedang. 

 

c. Administrasi 

Secara administrasi Kecamatan Kotabumi Selatan Terbagi menjadi 14 

Desa atau Kelurahan sebagai berikut: 

1. Kelurahan 

a. Kota Alam 

b. Kelapa Tujuh 

c. Tanjung Aman 
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d. Tanjung Senang 

e. Tanjung Harapan 

2. Desa 

a. Taman Jaya 

b. Jerangkang 

c. Way Melan 

d. Bandar Putih 

e. Karang Agung 

f.  Curup Guruh Kagungan 

g. Mulang Maya 

h. Alam Jaya 

i.  Sinar Mas Alam 

 

Perkembangan situasi dan kondisi wilayah serta masyarakat Kecamatan 

Kotabumi Selatan secara umum relatif tidak banyak mengalami 

pergeseran. Sikap kritis masyarakat terhadap kondisi yang berkembang 

semakin meningkat seiring dengan semakin terbukanya informasi dan 

sarana penyampaian aspirasi publik baik melalui surat kabar, radio 

maupun surat kepada pemerintah. 

 

Disisi lain, kondisi tersebut menjadikan tantangan bagi aparat Kecamatan 

dan Kelurahan untuk lebih meningkatkan kualitas kepemimpinan serta 

lebih professional dalam pelaksanaan pekerjaan agar mampu mengimbangi 

dan menyikapi setiap aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat 

sehingga diharapkan dapat membimbing, memelihara dan mengarahkan 
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semangat berpartisipasi tersebut kepada hal-hal yang dapat membantu 

pelaksanaan tugas dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kotabumi 

Selatan. 

 

Eksistensi dan status kewenangan Kecamatan Kotabumi Selatan sebagai 

perangkat daerah  untuk penyelenggaraan  pemerintahan  dinyatakan 

secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang  tertuang dalam beberapa 

produk perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393); 



55 

 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2007 Nomor 7 Seri E); 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran 

Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

 

2. Orbitasi Kecamatan Kotabumi Selatan 

 

Kecamatan Kotabumi Selatan berjarak 2 km dari pusat pemerintahan 

kabupaten, merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 

bervariasi antara 150 s.d. 350 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan 

di kecamatan Kotabumi Selatan sebagian besar yaitu perumahan dan  

pemukiman seluas 524,24 Ha, bangunan umum seluas 15,61 

Ha, pemakaman 2,95 ha, untuk lahan pertanian 45 Ha dan lain lain. 
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3. Keadaan Demografi 

Kecamatan Kotabumi Selatan memiliki struktur penduduk yang heterogen 

dan didominasi oleh suku Lampung, Jawa, serta kelompok etnis lainnya 

yang hidup secara berdampingan dengan damai. Penduduk di Kecamatan 

Kotabumi Selatan pada umumnya sedang dalam tahap proses 

perkembangan dimana cara berfikirnya masih ditemui sebagian dari 

mereka berfikir tradisional.  

 

Persebaran penduduk di Kecamatan Kotabumi Selatan tidak merata, 

dimana kepadatan yang tinggi pada pusat perkotaan dan kepadatan yang 

rendah untuk di luar perkotaan pinggir kota. Kelompok usia produktif 

sebesar 27.055 orang. Dari angka tersebut dapat disimpulkan  bahwa 

sebagian besar penduduk Kecamatan Kotabumi Selatan adalah usia 

produktif, adapun sisanya adalah balita dan lanjut   usia.   Jumlah   usia   

produktif   tersebut   dapat   berpengaruh   positif   untuk pembangunan,  

namun  dapat  pula  berpengaruh  negatif  apabila  tidak  dimanfaatkan 

dengan baik. 

 

4. Keadaan Sosial Budaya 

Kondisi angkatan kerja di Kecamatan Kotabumi Selatan, sebagaimana 

dengan di daerah lain terhitung pada kelompok umur 15 tahun sampai 54 

tahun. Salah satu permasalahan berkaitan dengan angkatan kerja adalah 

pengangguran. Hal terjadi akibat terjadinya ketidakseimbangan antara 

penyerapan tenaga kerja dengan penyediaan lapangan  kerja.  Kehidupan  

masyarakat  Kecamatan  Kotabumi Selatan  dipandang sudah relatif baik 
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dimana masyarakat mempunyai mata pencaharian  yang beragam, 

namun pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai swasta, PNS, 

dan buruh.  

 

5. Pendidikan 

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat esensial 

dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, terwujudnya masyarakat 

yang semakin sejahtera dapat  diperoleh  melalui  peningkatan  

pendidikan.  Berdasarkan  data  di  lapangan diketahui bahwa tingkat 

pendidikan di Kecamatan Kotabumi Selatan masih cukup rendah, 

khususnya untuk tingkat SLTP ke atas. Hal ini, dikarenakan pelayanan 

pendidikan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah, 

banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang rusak dan 

ketidakmampuan masyarakat dalam melanjutkan ke tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi. 

 

Walaupun pendidikan di Kecamatan Kotabumi Selatan dapat dikatakan 

maju, dimana sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai walaupun 

masih ada kekurangan,  apabila  dikaitkan  dengan  perkembangan  

penduduk  dan  sekolah  maka sarana dan prasarana pendidikan perlu 

mendapat perhatian yang terus menerus.  

 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa di Kecamatan Kotabumi Selatan 

terdapat 21 Sekolah Dasar Negeri dan 2 (dua) Sekolah Dasar Swasta, 3 

(tiga) SLTP negeri dan 8 (delapan) SLTP swasta. Hal ini dalam rangka 

mensukseskan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang sedang 
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dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ada wacana dari Pemerintah 

Kabupaten Lampung Utara untuk menggabungkan beberapa SD, SMP dan 

SMA dalam satu lokasi di tiap-tiap kecamatan agar para peserta didik 

dapat menimba ilmu dari tingkat dasar hingga ke tingkat atas. 

 

Tingkat pendidikan masyarakat secara nyata akan mempengaruhi beban 

tugas camat, pada dua sisi. Jika pendidikan masyarakat rendah, maka 

camat akan mengalami kesulitan  dalam  mengadakan  perubahan  dan 

memperkenalkan  hal-hal  baru. Keikutsertaan dalam pembangunan lebih 

didasarkan kepada kepatuhan diri pada kesadaran bahwa mereka adalah 

juga subjek pembangunan, sedangkan disisi lain jika pendidikan 

masyarakat sudah tinggi maka beban tugas camat juga akan bertambah 

berat karena mereka juga umumnya kritis, cepat tanggap, penuh inisiatif. 

 

6. Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu komponen ukuran tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan masyarakat. Di 

Kecamatan Kotabumi Selatan  derajat  kesehatan  masyarakat  dapat  

diamati  melalui  beberapa unsur, meliputi angka kesakitan, angka 

kematian, dan status gizi yang menunjukkan kondisi tidak begitu 

menggembirakan. Permasalahan di bidang kesehatan disebabkan 

pelayanan kesehatan masyarakat yang belum merata dan belum 

menjangkau seluruh wilayah, cukup banyaknya sarana dan prasarana 

pelayanan kesehatan yang rusak dan kesadaran masyarakat terhadap 

kesehatan dan lingkungan sehat masih kurang. Selain itu penyedian  air  
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bersih  berpengaruh  pula  terhadap  kesehatan  juga  belum  optimal.  

 

Kesehatan sebagai unsur terpenting dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas, oleh karena dengan tingkat kesehatan yang baik 

maka manusia akan lebih mudah  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  

pengetahuan  melalui  pendidikan  dan latihan yang pada akhirnya 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

Fasilitas sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Kotabumi Selatan 

cukup baik hal ini terlihat dari banyaknya rumah sakit bersalin, 

polindes, dokter praktek serta posyandu yang ada di tingkat kelurahan. 

Hal ini dapat berakibat meningkatnya kesehatan ibu dan bayi sehingga 

menekan tingginya akan kematian bayi. 

 

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Utara yang digagas oleh 

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Kesehatan dengan 

visinya Lampung Utara Sehat 2015 bahwa pembangunan kesehatan harus 

mampu meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat, 

meningkatkan gizi masyarakat dan membudayakan hidup bersih dan sehat 

serta didukung oleh prasarana pemukiman yang memadai. 

 

7. Agama 

Pembangunan di bidang agama diupayakan dapat mengembangkan 

pemahaman dan suasana kehidupan yang harmonis, baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Oleh karena itu, pemahaman akan nilai-nilai 

keagamaan perlu ditingkatkan dalam rangka mengukuhkan penyiapan 
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sumber daya manusia yang mempunyai landasan spiritual, moral dan etika 

yang kuat.  

 

Pada Kecamatan Kotabumi Selatan dirasakan suasana kerukunan umat 

beragama yang cukup harmonis, namun demikian masih ada beberapa 

kendala  yang  dihadapi  antara  lain  masih  adanya  umat  beragama  yang  

kurang memahami nilai-nilai agama masing-masing secara utuh, masih 

rendahnya kesadaran sebagian umat beragama untuk beribadah dan 

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam kehidupannya. 

 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah mesjid dan surau di 

Kecamatan Kotabumi Selatan   cukup   banyak.   Hal   ini   dapat   

dipahami   bahwa   penduduk Kecamatan  Kotabumi Selatan  banyak  

yang  memeluk  agama  Islam.  Kabupaten Lampung Utara setiap tahun 

anggaran mengalokasikan dana bantuan rumah ibadah kepada masing- 

masing pengurus rumah ibadah, hal ini dilakukan agar pembinaan 

keagamaan di Kabupaten Lampung Utara dapat berjalan dengan baik. 

 

8. Pemerintahan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan 

perangkat   daerah  Kabupaten Kota yang dipimpin oleh Kepala 

Kecamatan  yang disebut Camat. Camat diangkat oleh Bupati Walikota 

atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 

syarat. Selanjutnya camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan 

pemerintahan dari Bupati Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. 
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Unsur jumlah dan kualitas pegawai kecamatan merupakan salah satu yang 

mempengaruhi terhadap beban kerja yang dipikul oleh camat. Kualitas dan 

kuantitas pegawai yang memadai akan memungkinkan Camat 

mendelegasikan wewenangnya terutama untuk hal-hal yang bersifat teknis 

kepada bawahannya. Sehingga sebagai manajer, camat memiliki cukup 

waktu untuk membina wilayah ataupun menyusun pemikiran-pemikiran 

yang bersifat strategis.  

 

Citra organisasi kecamatan dimata masyarakat sangat tergantung pada 

kehandalan, profesionalisme serta sikap dan tingkah laku mereka. Oleh 

karena itu upaya meningkatkan mutu pelayanan aparatur di tingkat 

kecamatan terlebih dahulu dimulai dengan meningkatkan dan 

mengembangkan keterampilan kelompok strategis tersebut. Hal ini sesuai 

dengan kebijakan nasional mengenai pengembangan sumber daya 

manusia, pengembangan diarahkan kepada jalur professional. 

 

Daya guna dan hasil guna suatu organisasi dipengaruhi pula oleh kualitas 

personilnya. Sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat 

peningkatan keterampilan perangkat kecamatan dilaksanakan secara 

berkesinambungan, seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain yang 

ada saat ini lebih banyak ditujukan kepada camat, sehingga menimbulkan 

kesenjangan pengetahuan antara manajer puncak dengan bawahannya.  

Ada  beberapa  kursus   yang  seharusnya  dapat  dilimpahkan  kepada 

perangkat kecamatan namun tidak dilimpahkan.  
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9. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi. 

Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat 

dicapai, jika ada keseimbangan antara beban tugas yang dihadapi dengan 

wadah berupa struktur organisasi. Struktur organisasi diisi oleh jumlah dan 

kualitas pegawai yang tepat, dana yang memadai serta rentang kendali ke 

luar yang optimal. 

 

Kecamatan Kotabumi Selatan mempunyai kewenangan melaksanakan 

sebagian kewenangan  pemerintah   kota   di   wilayah   kerjanya,    yang 

mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan 

rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan 

umum lainnya yang diserahkan walikota, yang merupakan tugas pokok 

dari Kecamatan.  

 

Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 

kecamatan 

b. Penggorganisasian  kegiatan  pembinaan  dan  pengembagnan  

perekonomian  rakyat dan melakasanakan pemungutan pendapatan 

daerah sesuai dengan kewenagan yang dilimpahkan walikota 

c. Penyelenggaraan pelayanan social kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat 

d. Pembinaan kelurahan 

e. Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah 

dasar. 
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f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan 

g. Pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas atau 

badan. 

h. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan   

partisipasi masyarakat. 

 

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan terdapat jabatan 

jabatan struktural yang mempunyai rumusan tugas sebagai berikut: 

1. Camat.  

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas organisasi 

Kecamatan dalam rangka: menyiapkan bahan pengorganisasian 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, menyiapkan  bahan  

pengorganisasian kegiatan  pembinaan  dan pengembangan perekonomian 

rakyat dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan 

kewenangan yang dilimpahkan walikota, menyiapkan bahan 

penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat menyiapkan bahan pembinaan kelurahan, menyiapkan bahan 

pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah dasar, 

menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah 

kecamatan, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, operasional unit 

pelaksana teknis dinas atau badan, menyiapkan bahan pelaksanaan 

fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi 

masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh 

walikota agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efisien dan 

efektif. 
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2. Sekretaris Kecamatan Sekretaris   

Kecamatan  mempunyai  tugas  memimpin  pelaksanaan  tugas  

Sekretariat Kecamatan dalam rangka penyusunan rencana dan program 

kerja, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian statistik, 

pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaannya, pengelolaan urusan 

keuangan dan kekayaan, pelaksanaan administrasi kepegawaian, penataan   

organisasi   dan  ketatalaksanaan,   pelaksanaan   administrasi   persuratan, 

kearsipan, rumah tangga, protocol dan kehumasan, pelaksanaan tugas lain 

yang diserahkan oleh camat berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan 

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif 

 

3. Kepala Seksi Pemerintahan 

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi 

Pemerintahan dalam rangka membantu camat dalam menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan berkenaan dengan penerbitan Kartu Keluarga, KTP dan 

Nomor induk kependudukan, pemberian akta catatan sipil pokok, 

pengkoordinasian UPTD, pembinaan kelurahan, pembinaan ideologi 

negara, kesatuan   bangsa,   lembaga   adat,   pembinaan   generasi   muda   

dan   lembaga   adat, pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada 

organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan  kegiatan  di  wilayah  

kecamatan  berdasarkan  pelimpahan  kewenangan yang diberikan oleh 

walikota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif. 
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4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pendapatan 

Kasi Ekonomi dan Pendapatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 

tugas seksi ekonomi dan pendapatan dalam  rangka membantu camat 

dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, mengumpul dan mengolah bahan pemberian rekomendasi 

industri, koperasi dan pengembangan serta pemantauan kegiatan dunia 

usaha kecil, pertanian pariwisata dan kebudayaan serta membantu 

pendataan, dan penagihan pajak dan retribusi daerah, pendataan dan 

penagihan pajak bumi dan bangunan berdasarkan pelimpahan 

kewenangan yang diberikan oleh walikota berdasarkan  pedoman  yang  

telah  ditetapkan  agar  pelaksanaan  tugas  dapat  berjalan secara efisien 

dan efektif. 

 

5. Kepala Seksi Pendidikan 

Kasi Pendidikan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pada 

seksi pendidikan dalam rangka membantu camat dalam menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 

mengumpul dan mengolah bahan, memfasilitasi penyelenggaraan 

dukungan administrasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan program 

pendidikan dasar, PORSENI, kepramukaan, UKS, pelaksanaan 

penyuluhan program wajib belajar lainnya berdasarkan pelimpahan 

kewenangan yang diberkan oleh walikota agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan secara efisien dan efektif. 

 

 

 



66 

 

6. Kepala Seksi Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan 

Kasi Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas 

memimpin pelaksanaan tugas seksi Sosial dan pembangunan dalam 

rangka membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, mengumpul dan mengolah bahan, 

pengkoordinasian, pelaksanaan dan perencanaan pembangunan dari 

bawah, pengawasan, dan pelayanan umum dalam bidang pembangunan   

fisik   di   kecamatan   berdasarkan   peraturan   yang   berlaku,   serta 

pengawasan, penertiban dan pengaturan terhadap pendirian bangunan, 

penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, psikotropika, 

zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya, pembinaan olahraga prestasi dan 

tradisional, peranan wanita, pembinaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, KB, kesehatan, memfasilitasi pembinaan keagamaan, 

penanggulangan masalah social berdasarkan pelimpahan kewenangan 

yang diberikan  oleh  walikota agar pelaksanaan  tugas  dapat  terlaksana 

secara  efisien  dan efektif. 

 

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Kasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu camat 

dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan pembinaan ketentraman dan   ketertibanan, koordinasi dan 

pembinaan satuan polisi pamong praja, satuan linmas, pencegahan dan 

penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta memonitor 

pelaksanaan penegakan perda berdasarkan pelimpahan kewenangan yang 

diberikan oleh Bupati. 
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Tingkat pendidikan aparatur pemerintah kecamatan dapat mempengaruhi 

beban kerja camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena 

dengan adanya dukungan pegawai  yang  memadai  kualitas  

pendidikannya  maka  camat  dapat  melaksanakan keempat fungsi 

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian secara berimbang. Demikian pula sebaliknya tanpa adanya 

dukungan pegawai yang memadai kualitas dan kuantitasnya maka camat 

akan lebih banyak menghabiskan waktu dan pemikirannya di belakang 

meja menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis 

administratif. 

 

Penempatan pegawai di Kecamatan Kotabumi Selatan  belum  

menerapkan  penempatan  yang  sesuai  dengan pendidikannya. Hal ini 

ditandai dengan beberapa orang pejabat struktural yang memegang 

jabatan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kondisi ini, 

berdampak pada rendahnya kemampuan melaksanakan tugas dan 

fungsinya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terganggu. 

 

Di Kecamatan Kotabumi Selatan, daftar hadir merupakan sarana yang 

menjadi peraturan dan digunakan camat untuk mengontrol kedisiplinan 

perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya.  

 

10. Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja 

Sarana dan prasarana penunjang kerja dibutuhkan dalam rangka 

meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Seorang pimpinan 
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organisasi mempunyai tugas melengkapi sarana dan prasarana kerja agar 

bawahan dapat bekerja secara maksimal. Sebagian besar sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kotabumi Selatan diperoleh dari 

Pemda Sambas dan dalam keadaan kurang baik. Hal ini, dapat 

menghambat kelancaran pelaksanaan tugas aparatur pemerintah kecamatan 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

11. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini lokasi atau wilayah yang dijadikan tempat penelitian 

meliputi 3 (tiga) desa yaitu Desa Alam Jaya, Curup Kagungan, Mulang 

Maya dan 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Kelapa Tujuh, Kota Alam 

dan Tanjung Aman.   

Tabel 4.1 Lokasi Penelitian 

No. Desa/Kelurahan 
Jumlah 

penduduk 

Jarak Ke 

Kabupaten 

1 Desa Alam Jaya 5.847 jiwa 4 Km 

2 Desa Curup Kagungan  6.879 jiwa 5 Km 

3 Desa Mulang Maya 6.334 jiwa 7 Km 

4 Kelurahan Kelapa Tujuh 9.572 jiwa 2 Km 

5 Kelurahan Kota Alam  8.791 jiwa 2,5 Km 

6 Kelurahan Tanjung Aman 10.741 jiwa 1 Km 

Sumber: Profil Kec.Kotabumi selatan 

  

Desa Alam Jaya masuk wilayah  Kecamatan Kotabumi Selatan dengan 

jumlah penduduk mencapai 5.847 jiwa dengan keanekaragaman suku yang 

ada di wilayanya.  Desa Curup Kagungan mempunyai jumlah pendudukan 

sebanyak 6.879 jiwa, dimama sebagian besar pendudukanya mempunyai 

mata pencarian sebagai petani. Sedangkan desa Mulang Maya merupakan 

salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kotabumi Selatan 

dengan jarak tempuh ± 4 km dari ibukota Kabupaten Lampung Utara yaitu 



69 

 

Kotabumi. Jumlah penduduk Desa Mulang Maya tahun 2013 sebanyak 

6.334 jiwa dengan rata-rata mata pencaian penduduknya sebagai petani. 

 

Kelurahan Kelapa Tujuh merupakan salah satu wilayah dalam Kecamatan 

Kotabumi Selatan, dimana jumlah penduduk mencapai 9.572 jiwa dengan 

mata pencarian penduduknya beragam mulai dari PNS, pedagang dan 

Petani. Kelurahan Kota Alam mempunyai jumlah penduduk sebanyak 

8.791 jiwa dengan berbagai keragaman suku yang tinggal di dalamnya 

Sedangkan  Kelurahan Tanjung Aman mempunyai jumlah penduduk 

sebanyak 10.741 jiwa dengan berbagai macam suku dan jenis pekerjaan 

yang berbeda pada masyarakatnya. 

 

 


