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 BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai regulasi tentang penataan kecamatan yang telah dirumuskan 

pemerintah diarahkan untuk menjamin agar proses pembangunan dan 

pelayanan publik bisa bekerja secara maksimal pada tingkat bawah. Hal ini 

misalnya bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah serta regulasi turunan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 

2018 tentang Kecamatan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa 

kecamatan diharapkan memiliki peran penting dalam koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan 

masyarakat.  

 Dalam praktek dan sejarahnya kecamatan telah memiliki peran kunci 

karena menjadi institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. 

Berdasarkan pengalaman ini maka kecamatan diharapkan bisa menjadi ujung 

tombak perubahan sosial. Agar kecamatan bisa menjadi ujung tombak 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik maka regulasi 

menggarisbawahi pentingnya penguatan kecamatan melalui pelimpahan 

sebagian kewenangan dari pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah 

No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan bahwa: "Pelimpahan 

sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk 

mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan 

mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah 

yang berhadapan langsung dengan masyarakat". 

 Upaya untuk menguatkan peran kecamatan di Indonesia tidak bisa 

dilakukan semata secara generik tanpa memperhatikan aspek-aspek khusus di 

setiap kecamatan. Hal tentunya juga menjadi poin penting dalam upaya 

pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memaksimalkan peran 
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kecamatan. Upaya penataan kelembagaan kecamatan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara perlu didasarkan pada pemahaman atas keragaman potensi dan 

persoalan yang dihadapi oleh tiap kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 

dinamika sosial, ekonomi dan politik, serta karakter keruangan yang berbeda-

beda yang tidak bisa ditangani melalui kelembagaan yang seragam. Hal ini 

juga sudah digarisbawahi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 

226 (2) yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan bupati/wali kota  

kepada kecamatan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pemetaan 

pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau 

kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.  

 Walaupun upaya untuk menekankan pada dimensi keragaman 

kecamatan penting untuk diperhatikan namun hal ini tidak mengabaikan 

bahwa kecamatan memang memiliki tanggungjawab untuk menjalankan tugas 

tugas umum pemerintahan seperti yang diamanatkan undang-undang. Tugas 

umum ini diberikan untuk memastikan bahwa fungsi dasar pemerintahan dan 

pelayanan publik bisa bekerja di seluruh kecamatan di Indonesia. Meski 

demikian setiap kabupaten/kota di Indonesia juga memiliki tantangan yang 

berbeda-beda. Karena itu upaya penataan kelembagaan kecamatan juga perlu 

memperhatikan pola dan karakter umum di setiap kabupaten/kota yang 

mempengaruhi arah pembangunan daerah. Oleh karena itu kajian yang 

dilakukan tentang penguatan kelembagaan kecamatan ini juga dilakukan 

dengan upaya untuk mendefinisikan karakter umum dari Kabupaten Kutai 

Kartanegara yang nantinya bisa dipakai sebagai basis untuk menghasilkan 

pendelegasian kewenangan umum di setiap kecamatan yang didasarkan pada 

karakter Kutai Kartanegara. Pemetaan karakter umum pada skala kabupaten ini 

diperlukan untuk memberi panduan dan pijakan bersama tentang ke mana 

penataan kecamatan-kecamatan di Kutai Kartanegara hendak diarahkan dan 

untuk mencapai tujuan apa. Dengan cara dua arah semacam ini maka 
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penataan kelembagaan kecamatan diharapkan akan lebih sensitif terhadap 

dinamika di tingkat lokal.   

Secara umum sebenarnya terdapat dua jenis kewenangan yang dimiliki 

kecamatan yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan 

atributif merupakan kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu 

institusi yang didasarkan pada peraturan perundangan. Sementara itu 

kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian 

kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi.  

Bab ini akan mencoba menggambarkan tentang latar belakang, prinsip, 

dan metodologi berpikir penataan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.  

Kajian ini hendak menunjukkan bagaimana corak transisi menjadi bagian 

penting dalam memahami Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini yang 

berada dalam perubahan yang cepat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah 

yang kaya akan sumber daya alam dan makin terintegrasi dengan 

perekonomian global lewat berbagai komoditas pertambangan, migas, 

kehutanan, dan perkebunan. Proses ini telah mendorong perubahan 

perekonomian di daerah dari yang tadinya bertumpu pada ekonomi tradisional 

skala kecil dan menengah kini menjadi lebih mengandalkan pada ekonomi 

dan investasi skala besar. Sektor agrikultural secara empirik masih memainkan 

peran penting dalam ekonomi di Kutai Kartanegara namun mengalami 

tantangan baru. Ekonomi tradisional yang berbasis pada pertanian, kehutanan, 

dan perdagangan skala kecil kini disandingkan dengan menguatkan sektor-

sektor ekonomi modern. Perkembangan ke arah ekonomi modern ini telah 

berdampak secara sosial, misalnya, dari makin meningkatnya arus migrasi dari 

luar daerah ke Kutai Kartanegara untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia di 

sektor sektor baru tersebut.  

 Corak transisi dari Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan makin 

terlihat jelas dengan proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur 

dimana salah satu kecamatan di kabupaten ini, yaitu Kecamatan Samboja, juga 

akan menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan ini. Dalam 
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rencana pemerintah, ibukota yang baru ini nantinya akan didesain sedemikian 

rupa sebagai area pengembangan ekonomi modern berbasis teknologi digital. 

Proses ini tentu ke depannya akan menjadikan tantangan pengelolaan daerah 

di Kutai Kartanegara menjadi lebih kompleks sehingga membutuhkan respon-

respon yang lebih jitu. Tantangan dan kompleksitas atas perubahan ini juga 

didasarkan pada realita bahwa sebagian besar masyarakat di Kutai Kartanegara 

masih memiliki keterikatan kuat dengan dengan nilai dan budaya lokal yang 

sudah mengakar kuat di dalam masyarakat. Nilai dan kebudayaan lokal 

tradisional ini tidak hanya memberikan identitas namun juga memberi 

kerangka pikir bagi masyarakat tentang bagaimana perubahan hendak 

dijalankan.   

Aspek lain yang juga tidak kalah penting dalam penataan kecamatan 

adalah faktor internal dalam hubungan antar unit pemerintahan di Kabupaten 

Kutai Kartanegara. Dari hasil riset lapangan yang dilakukan oleh tim 

menunjukkan bahwa kesulitan pada tingkat lembaga kecamatan ketika 

penguatan kelembagaan dilakukan adalah soal kesiapan kecamatan dalam 

melaksanakan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah 

kabupaten. Kewenangan yang dilimpahkan seringkali tidak diikuti dengan 

dukungan pembiayaan dan sumber daya manusia secara memadai sehingga 

seringkali pelimpahan kewenangan yang ditujukan untuk menjadi titik masuk 

penguatan kecamatan justru sebaliknya berubah menjadi beban baru karena 

sulit untuk dijalankan. 

 Berdasarkan hal inilah maka kajian ini diharapkan akan menjadi 

wahana untuk memahami tentang bagaimana kecamatan memainkan peran 

kunci dalam transisi sosial di Kutai Kartanegara. Kecamatan sebagai salah satu 

perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat serta secara 

historis memiliki peran kewilayahan diharapkan akan lebih memainkan peran 

penting untuk mengantisipasi perubahan perubahan sosial, ekonomi, dan 

politik yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertanyaan kunci yang 

hendak dijawab dalam kajian ini adalah: Bagaimana arah penataan 
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kelembagaan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konteks 

masyarakat transisi yang diorientasikan untuk memperkuat pelayanan publik, 

pengembangan ekonomi, dan intermediasi antar level pemerintahan? 

Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam proses penataan tersebut, dan 

bagaimana usulan pengembangan kecamatan dilakukan? 

 

B. Metode dan Pendekatan 

 

Lokasi kajian di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencakup delapan belas 

kecamatan. Kajian menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  Data 

yang digunakan dalam kajian terdiri dari data primer dan sekunder. Data 

primer dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terarah. Sedangkan data sekunder 

bersumber dari data timer series 2015-2020 publikasi Badan Pusat Statistik: 

Kutai Kartanegara Dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka.  

Dalam riset ini tim mengidentifikasi bahwa salah satu sektor kunci 

dalam pengembangan potensi kecamatan adalah sektor agrikultural. Seperti 

yang sudah disampaikan diatas, sektor agrikultural masih memainkan peran 

ekonomi yang penting di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan 

assessment tim sektor ini juga bisa menjadi penopang penting yang memberi 

jaring keamanan untuk masyarakat luas pada konteks sosial Kutai Kartanegara 

yang berada dalam fase transisi. 

Untuk mengidentifikasi komoditas-komoditas agrikultural yang bisa 

menopang ekonomi kecamatan dan kabupaten, riset ini menggunakan teknik 

analisis Location Quotient (LQ) sebagai cara untuk menentukan sektor basis 

yang ada pada setiap kecamatan. Secara teoritik metode LQ dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi komoditas unggulan (Miller, Gibson, & Wright, 1991). 

Dalam konteks riset ini variabel dan indikator untuk analis LQ mengacu pada 

data BPS. Variabel tanaman pangan mencakup indikator luas panen (ha): padi 

sawah, padi ladang palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi 

jalar, ubi kayu, Variabel hortikultura mencakup indikator luas panen (ha): 
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Tanaman komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmatika, dan 

tanaman hias. Tanaman hias di eksklusi dari analisis dalam kajian ini 

mengingat sub sektor ini hanya diusahakan oleh kelompok tertentu saja. 

Variabel perkebunan terdiri dari indikator: Luas areal tanaman (ha) Karet, 

kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, dan lada. Variabel peternakan mencakup 

populasi (ekor): Sapi potong, kerbau, kambing, babi, ayam buras, ayam 

potong, ayam petelur, dan itik. Variabel perikanan dengan indikator produksi 

(ton): Perikanan laut, perairan umum, budidaya laut, tambak, kolam keramba, 

dan sawah. Penentuan komoditas berdasarkan nilai rerata LQ dari time series 

2015-2020 untuk menghindarkan ‘efek kejut’ atau bias musiman. 

 Formula LQ = 
!"/!"
!"/!"

 

Dimana:  
pi = luas/populasi/produksi komoditas i pada tingkat kecamatan 
pt = luas/populasi/produksi subsector komoditas i pada tingkat kecamatan 
Pi = luas/populasi/produksi komoditas i pada tingkat kabupaten 
Pt = luas/populasi/produksi subsector komoditas i pada tingkat kabupaten. 
  

 Hasil perhitungan LQ menghasilkan tiga interpretasi : (1) LQ >1, artinya 

komoditas tersebut menjadi basis atau memiliki keunggulan komparatif, 

dimana hasilnya tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan lokal (kecamatan) 

tetapi juga dapat memasok di luar kecamatan;  (2) LQ = 1, artinya komoditas 

tersebut termasuk non basis, dimana hasilnya hanya dapat memenuhi 

kebutuhan setempat, tidak mampu memasok keluar; (3) LQ < 1, artinya 

komoditas non basis, dimana hasilnya tidak cukup untuk konsumsi setempat 

sehingga perlu mendapat pasokan dari wilayah lain. 
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C. Alur Analisis 

 

Studi ini akan disajikan dalam alur analisis sebagai berikut. Pertama, studi ini 

akan memulai dengan pemetaan persoalan dan tantangan yang dihadapi 

kecamatan di Kutai Kartanegara saat ini. Pemetaan ini akan melingkupi 

wilayah makro serta mikro. Pada wilayah makro akan dilihat sejauh mana 

perubahan-perubahan dalam regulasi nasional, regulasi daerah, 

proporsionalitas beban kerja kecamatan, serta faktor sosio-kultural 

berpengaruh terhadap kinerja kecamatan di Kutai Kartanegara. Sementara pada 

level mikro akan coba dilihat problem dalam fungsi dan kewenangan yang 

dimiliki kecamatan. Ini menyangkut aspek-aspek seperti implementasi 

kewenangan, relasi kelembagaan kecamatan, mekanisme internal serta daya 

dukung kecamatan. Pemetaan terhadap dua wilayah ini, makro dan mikro, 

didasarkan pada asumsi bahwa perubahan institusional sebuah organisasi akan 

sangat tergantung pada sejauh mana organisasi merespon kelemahan yang 

dimilikinya sekaligus menghadapi tantangan yang muncul dari luar. Artinya 

studi tentang penataan institusional harus responsif terhadap dimensi eksternal 

dan dimensi internal. 

  Kedua, peta persoalan yang dihadapi tersebut kemudian menjadi 

pijakan untuk merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian. Beragamnya 

persoalan yang dihadapi kecamatan di Kutai Kartanegara dan berjalinnya satu 

persoalan dengan persoalan yang lain menuntut adanya alternatif-alternatif 

pemecahan yang riil. Dalam bagian ini akan dipaparkan tawaran alternatif-

alternatif pemecahan persoalan yang diharapkan bisa menjadi jalan menuju 

perubahan kelembagaan kecamatan yang lebih responsif terhadap dinamika 

sosial, ekonomi, politik dan kultur di era kontemporer. 

 Ketiga, kemungkinan-kemungkinan penyelesaian persoalan seperti yang 

dipaparkan dalam bagian di atas seringkali menghadapi berbagai halangan-

halangan baik pada level regulasi, ekonomi, politik maupun budaya. Karena 

itu menjadi penting untuk menilik lebih lanjut peluang-peluang yang paling 
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memungkinkan untuk bisa bersiasat terhadap halangan-halangan tersebut. 

Bagian ini akan mencoba menganalisis alternatif-alternatif penyelesaian 

dengan kerangka fisibilitas ekonomi, sosial, politik dan kultural yang lantas 

menjadi dasar bagi rumusan rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan yang 

dihadapi kecamatan dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara.  

 Keempat, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan lewat analisis 

fisibilitas tersebut lantas akan dikerangkai dalam instrumentasi kebijakan. 

Langkah ini diharapkan akan memberi gambaran konkrit tentang langkah apa 

yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menata kecamatan di Kutai 

Kartanegara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

9 

BAB II 

TEORI DAN ANALISIS FAKTA 

 

 
A. Sejarah Singkat  

 

Pada masa kolonial Belanda, melalui Menteri Tanah Jajahan, B.C. Baud pada 

1845 mencanangkan sistem administrasi terpusat untuk mengeksploitasi 

kekayaan mineral Borneo (Irwin, 1955:155). Pada 1848, pemerintah Hindia 

Belanda berhasil membagi Borneo menjadi dua wilayah administrasi: 

Westerafdeeling (Bagian Barat) dan Zuid-en Oosterafdeeling (Bagian Selatan 

dan Timur). Klasifikasi ini semakin kompleks ketika departemen (afdelingen) 

dibagi menjadi distrik (onderafdelingen). Pada 1935, Kalimantan di bagi 

menjadi enam afdelingen dan dua puluh empat onderafdelingen (Linblad, 

1988:129). Pada masa itu, Kalimantan bagian Timur menjadi afdelingen 

Samarinda yang meliputi onderafdelingen Pasir, Balikpapan, Kutai Timur, Kutai 

Barat, dan Hulu Mahakam. 

 Kontrol administratif atas wilayah yang sangat luas seperti Pulau 

Kalimantan dengan hanya segelintir pegawai Eropa adalah mustahil bagi 

Hindia Belanda untuk menerapkan sikap liberal (politik etis) terhadap 

kolaborator pribuminya. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah 

kolonial mengangkat orang pribumi sebagai kepala distrik lokal yang disebut 

kiyai untuk membantu setiap petugas distrik (Lulofs, 1913 di kutip dalam 

Linblad, 1988:133). Pada 1918, sistem ini diperluas dengan merekrut asisten 

kiyai, penghubung antara kiyai dengan petinggi (di Kutai) atau demang (di 

Banjarmasin. Petinggi atau demang mirip dengan kepala desa sekarang. 

Kelembagaan kiyai inilah sebenarnya yang memiliki fungsi mirip kecamatan 

sekarang seperti yang banyak direferensikan oleh tetua-tetua adat di hulu 

Mahakam. 
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 Pada masa kemerdekaan 1945, UU pertama yaitu UU 1/1945 membagi 

daerah kedalam tiga hierarki pemerintahan yaitu Keresidenan, Kota dan 

Kabupaten (Gie, 1993:58) yang berhak mengatur urusan rumah tangga sendiri. 

Kecamatan pada pengaturan ini berada di bawah Kota dan Kabupaten yang 

mengikuti kewenangan dan otonomi yang diberikan kepada kedua daerah 

otonom tersebut. UU 22/1948 sebagai upaya penyempurnaan UU sebelumnya 

tidak mengenal kecamatan karena proses pemerintahan langsung dari 

kabupaten/kota besar ke desa/kota kecil. 

 Perkembangan selanjutnya, pengaturan daerah disempurnakan dengan 

UU 1/1957 yang membagi daerah menjadi banyak tingkatan: provinsi 

(dipimpin gubernur), karesidenan (residen), kabupaten (bupati), haminte 

kota/kotapraja (walikota), kawedanan (wedana) dan kecamatan (camat). Pada 

1965, pemerintah menerbitkan UU No. 18 tahun 1965 yang membagi 

pemerintahan menjadi Provinsi (kotaraya) sebagai daerah tingkat I, Kabupaten 

(kotamadya) sebagai daerah tingkat II dan Kecamatan (kotapraja) sebagai 

daerah tingkat III (Gie, 1994:258). UU ini menjadikan kecamatan sebagai 

fungsi pemerintahan nyata dalam hierarki pemerintahan di Indonesia. Akan 

tetapi, tidak ada upaya serius pada tingkat implementasi hingga Orde Baru 

berkuasa. 

 Pemberlakuan UU No. 5/1974 menyebabkan kecamatan memiliki 

posisi yang strategis karena dipandang ujung tombak pelayanan masyarakat 

sebagai implementasi asas dekonsentrasi terendah. Menyadari posisi penting 

kecamatan, pada 1984, Menteri Dalam Negeri membuat aturan khusus 

berkaitan dengan kecamatan. Peraturan khusus tersebut berimplikasi penting 

bagi kelembagaan kecamatan. Kecamatan menjadi pemerintah wilayah 

kecamatan yang mencakup beberapa kelurahan atau desa yang dipimpin oleh 

seorang camat. Dengan demikian, camat merupakan kepala wilayah 

kecamatan yang terdiri dari beberapa kelurahan atau desa yang 

bertanggungjawab kepada bupati (Gie, 1995:235). Camat memiliki tugas untuk 

melaksanakan segala urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 
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masyarakat di wilayah kecamatan. Camat dibantu oleh pamong praja yang 

penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan yang menjadi ciri 

pemerintahan Orde Baru (Syaukani, Gaffar, Rasyid 2002). 

 Setelah reformasi, pengaturan tentang kecamatan mengalami perubahan 

signifikan. UU No. 22/1999 membatasi kewenangan camat. Camat tidak lagi 

sebagai kepala wilayah yang menjalankan asas dekonsentrasi dari pemerintah 

pusat tetapi menerima limpahan wewenang dari bupati/walikota. Fused model 

yang menggabungkan dekonsentrasi dan desentralisasi pada UU No. 5/1974 

dihapus dan diganti dengan split model yang memisahkan dekonsentrasi dan 

desentralisasi (Wasistiono, 2002). 

 Setelah berlakunya UU 32/2004, pengaturan kelembagaan kecamatan 

mempertahankan pola UU 22/1999 di mana camat tidak lagi diposisikan 

sebagai kepala wilayah tetapi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Dengan kata lain, UU 22/1999 direvisi menjadi UU 32/2004 

mentransformasikan pemerintah kecamatan dari “penguasa wilayah” menjadi 

“perangkat daerah”. Posisi ini ditegaskan dalam PP 41/2007, Pasal 1: 

Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala 
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri 
dari secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga 
teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 
 

Dengan demikian, penataan kelembagaan kecamatan sangat bergantung 

(bukan satu-satunya faktor) pada pelimpahan sebagian kewenangan bupati 

kepada kecamatan, sebagaimana digariskan pada Pasal 14 ayat 6 PP 21/2007: 

“Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan”. 

Pada tataran ini, dimensi politik menjadi faktor kunci. Misalnya 

seberapa jauh komunikasi dan koordinasi antara dinas dan kecamatan terjalin 

dengan baik mengingat PP 21/2007 Bagian Ketujuh Pasal 17 mengatur secara 

spesifik tentang kecamatan: 
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(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten dan daerah kota.  

(2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan 
yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah.  

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan 
tugas umum pemerintahan meliputi: 
a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 
c) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;  
d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 
e) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan;  
f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

dan 
g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 
desa atau kelurahan. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota 

(5) Kecamatan dipimpin oleh camat.  
(6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

bupati/walikota melalui sekretaris daerah.  
(7) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri 

setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

 

B. Posisi Kecamatan dalam Konteks Kabupaten Kutai Kartanegara 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta 

regulasi turunan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

mengatur bahwa kecamatan diharapkan memiliki peran penting dalam 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat. Proses ini bisa dilakukan apabila dilakukan 

penguatan kecamatan melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari 

pemerintah daerah yang responsif terhadap. Regulasi yang ada tersebut juga 
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menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan bupati/wali kota  kepada 

kecamatan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pemetaan 

pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau 

kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. 

Dalam konteks inilah menjadi penting untuk melakukan pemetaan 

terhadap karakteristik kewilayahan kecamatan di Kabupaten Kartanegara. 

Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara bisa dikategorisasikan ke dalam 

tiga zona besar yaitu wilayah hulu, wilayah tengah, dan pesisir. Variasi 

geografi ini tidak hanya mempengaruhi basis ekonomi yang dikembangkan 

pada masing-masing zona namun juga karakter sosialnya. Zona Hulu memiliki 

corak perbukitan dan perairan sungai dengan praktek ekonomi dominan 

budidaya perikanan sungai, perikanan tangkap, pertanian dan perkebunan. 

Kecamatan yang masuk dalam Zona ini adalah Kembang Janggut, Kenohan, 

Kota Bangun, Muara Muntai, Tabang, dan Muara Wis. Untuk Zona Tengah 

karakteristiknya adalah wilayah dataran, perbukitan, dan perairan sungai. 

Ekonomi masyarakat yang dominan di zona ini adalah perdagangan dan jasa, 

perikanan, serta pertanian. Adapun kecamatan yang masuk dalam zona ini 

diantaranya adalah Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Sebulu 

Loa Janan, dan Loa Kulu. Zona Pesisir diwarnai dengan corak wilayah dataran, 

perbukitan, dan perairan laut dan muara. Perekonomian di zona ini didominasi 

oleh pertanian dan perikanan. Ada beberapa kecamatan yang masuk dalam 

zona ini yaitu Anggana, Muara Jawa, Samboja, Sanga-Sanga, Muara Badak,  

dan Marangkayu. 

Kutai Kartanegara kini telah berkembang menjadi salah satu daerah 

yang semakin hari menghadapi persoalan yang makin kompleks mulai dari 

masalah ekologis, sosial, tata ruang, distribusi ekonomi dan infrastruktur, dsb. 

Pembangunan di segala sektor hadir dengan begitu masif dalam beberapa 

dekade terakhir telah menegaskan karakter Kutai Kartanegara sebagai wilayah 

transisi. Ini artinya, modernisasi ekonomi yang berbasis pada komoditas global 
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yang telah merubah kehidupan sosial dan ekonomi di Kutai Kartanegara tak 

bisa diabaikan begitu saja dalam upaya pengembangan tata kepemerintahan 

yang baik. Aspek masyarakat transisi ini menjadi salah satu kunci untuk 

memahami bagaimana menata kelembagaan kecamatan di Kutai Kartanegara. 

 Seperti yang sudah ditulis sebelumnya, kuatnya karakter transisi Kutai 

Kartanegara bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, Kutai Kartanegara telah 

menjadi salah satu sentrum penting sumber daya alam di Indonesia yang 

implikasinya adalah menempatkan kabupaten ini sebagai target migrasi dan 

investasi. Pengembangan usaha berbasis sumber daya alam telah berhasil 

menyerap banyak pekerja dari berbagai daerah untuk datang ke Kutai 

Kartanegara. Kutai Kartanegara sebagai salah satu tujuan pencari kerja 

terutama di area pekerjaan yang melibatkan investasi besar. Ini artinya, sektor 

SDA telah menjadi aspek signifikan yang membuat Kutai Kartanegara sebagai 

kabupaten yang terbuka. Belum lagi ditambah dengan rencana pemindahan 

Ibukota yang kemungkinan besar juga akan makin meningkatkan arus 

demografi. Migrasi dari berbagai daerah ke Kutai Kartanegara semakin hari 

semakin berpotensi meningkatkan masalah sosial konflik sosial sehingga harus 

dikelola dengan baik terutama menyangkut distribusi sumber daya ekonomi 

yang merata ke seluruh segmen masyarakat. Penataan kelembagaan 

pemerintahan perlu memperhatikan agar distribusi ekonomi bisa merata dan 

meluasnya pendatang tidak dilihat sebagai ancaman bagi identitas masyarakat. 

Kedua, di Kabupaten Kutai Kartanegara identitas, tatanan dan 

kebudayaan tradisional masih memiliki pengaruh penting dalam kehidupan 

sosial masyarakat namun pada saat yang sama nilai-nilai modern juga menjadi 

energi penting dalam perubahan masyarakat pada saat ini. Mengapa dimensi 

identitas ini begitu penting bagi Kutai Kartanegara? Ini tak lain karena identitas 

diri sebuah masyarakat selalu dikonstruksikan melalui pembanggaan budaya 

serta rekonstruksi dan pengolahan sejarah. Identitas diri yang berbasis pada 

karakter tradisionalisme kultural dan historis ini harus dipahami sebagai salah 

satu kunci bekerjanya organisasi. Seperti yang dirumuskan oleh March dan 
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Olsen (1989), seringkali identitas menjadi sarana penting yang bisa mendorong 

anggota organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena 

dalam taraf tertentu keterikatan serta kebanggaan masyarakat terhadap warisan 

budaya dan sejarah ini masih kuat maka tentu penataan kelembagaan 

kecamatan di Kutai Kartanegara harus juga tidak melepaskan kerangka 

pengelolaan identitas. 

 Kecamatan di Kutai Kartanegara telah memainkan peran penting dalam 

perkembangan Kutai Kartanegara selama ini. Berbagai kerangka regulasi 

daerah telah dilakukan untuk menata ulang kelembagaan kecamatan dalam 

konteks masyarakat yang makin berubah. Dalam jangka waktu yang lama, 

kecamatan di Kutai Kartanegara telah memainkan peran yang signifikan baik 

yang sifatnya administratif maupun sosial. Pertama, kecamatan telah menjadi 

tumpuan pelayanan publik mengingat berbagai tugas-tugas dari lembaga 

sektoral secara riil justru bisa dioperasionalisasikan karena adanya mindset dan 

aspek 'kewilayahan' yang dimiliki kecamatan. Fungsi kewilayahan yang 

dimiliki kecamatan pada masa lalu telah memungkinkan bekerjanya peran-

peran pelayanan yang lebih luas. Kini, meskipun kecamatan tidak lagi memiliki 

fungsi kewilayahan namun dalam praktiknya publik, dan juga dalam taraf 

tertentu masyarakat luas maupun perangkat-perangkat daerah di level 

kabupaten dan kecamatan, masih memelihara harapan agar kecamatan tetap 

memiliki peran kewilayahan. Upaya penguatan peran 'kewilayahan' ini 

sebenarnya bisa dikembangkan mengingat secara regulasi aspek ini disebutkan 

dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23/2014 yang menyatakan 

bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 

dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat" 

 Kedua, kedekatan perangkat kecamatan terhadap masyarakat telah 

membuat kecamatan menjadi salah satu tumpuan penyelesaian problema-

problema yang berkembang masyarakat dimana kecamatan menjadi tempat 

pengaduan awal yang terkait dengan persoalan-persoalan publik. Situasi ini 

menjadi sinyal positif bahwa kecamatan ternyata mendapat trust yang tinggi 
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dari masyarakat dan bisa menjadi institusi yang menjembatani kepentingan 

pemerintah dan masyarakat.  

 Ketiga, terkait dengan poin diatas, karena kecamatan seringkali 

berhadapan langsung dengan problema-problema yang ada dalam masyarakat 

maka kecamatan sering juga dijadikan sebagai mediator atas konflik-konflik 

yang muncul di antara kelompok-kelompok masyarakat. Seperti halnya di 

berbagai daerah lain persoalan yang terjadi antara pemerintah dengan 

masyarakat yang lahir karena kebijakan tertentu, seringkali bisa dimediasikan 

oleh kecamatan. Penguasaan perangkat kecamatan atas persoalan-persoalan 

yang muncul dalam masyarakat secara sosial membuat perangkat kecamatan 

dianggap menjadi institusi negara yang dekat dengan masyarakat. Kecamatan 

seringkali dipercaya publik untuk memediasikan persoalan-persoalan yang 

mereka hadapi ketika berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah 

baik pusat maupun daerah. 

 Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kecamatan memiliki posisi yang 

strategis yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah 

kabupaten. Mengingat strategisnya posisi kecamatan dalam konteks 

intermediasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik maka penataan 

organisasional kecamatan ke depan perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip 

dasar tata kepemerintahan yang baik. 

 

C. Mengapa Penguatan Kecamatan Diperlukan? 

 

Seperti yang sudah dibahas di bagian-bagian sebelumnya, upaya penguatan 

kecamatan diperlukan untuk memastikan agar fungsi pemerintahan daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan 

masyarakat bisa lebih efektif dan efisien. Dari perspektif administrasi publik, 

pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, menjadi  suatu keharusan untuk 

menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus 

meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Bila kewenangan dibiarkan 
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terkonsentrasi di tingkat Kabupaten, maka akan didapatkan paling tidak dua 

permasalahan yaitu: 

1. Pemerintah daerah (kabupaten) akan memiliki beban kerja yang terlalu 

berat sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang 

efektif. Ketika kewenangan kabupaten terlalu besar dan tidak 

terdistribusikan ke kecamatan maka perangkat kelembagaan organisasi 

sektoral semakin besar dan tidak efisien yang menjadikan fungsinya 

tidak berjalan maksimal. 

2. Kecamatan sebagai perangkat pemerintah daerah akan muncul sebagai 

organisasi dengan fungsi minimal. Apa yang dilakukan oleh Kecamatan 

hanyalah tugas-tugas rutin administratif. Akibatnya akan bisa  

menghasilkan pemborosan organisasi yang luar biasa. 

 

D. Persoalan-Persoalan yang Muncul terkait Dengan Peran Kecamatan 

 

Dalam identifikasi tim peneliti setidaknya ada beberapa persoalan mendasar 

terkait dengan kelembagaan kecamatan. Pertama, ketiadaan sistem sebagai 

pijakan yuridis berkaitan dengan pelimpahan sebagian wewenang bupati 

terhadap camat. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah urusan atau beberapa 

pelayanan yang idealnya dapat dikerjakan oleh kecamatan tetap berada di 

level pemerintah kota dalam hal ini OPD terkait. Peran dan kedudukan 

kecamatan secara real tak begitu nampak, kecuali melaksanakan urusan-

urusan atributif yang dikesankan sebagai urusan sisa. 

 Sedangkan terkait dengan pelimpahan kewenangan bupati kepada 

kecamatan, berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) dengan 

pemerintah kecamatan dan OPD terkait, diidentifikasi beberapa permasalahan 

pokok : 

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten;  
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2. Belum maksimalnya koordinasi antara Dinas terkait dengan Kecamatan 

dimana dinas terkesan belum sepenuhnya menyerahkan urusan kepada 

kecamatan; 

3. Monev dilakukan masih terbatas; 

4. Hasil-hasil monev tidak dipublikasikan; 

5. Tidak adanya juklak dan juknis sebagai pedoman, dan  

6. Pelimpahan tidak disertai dengan anggaran, sumber daya aparatur, dan 

infrastruktur; 

7. Pelimpahan kewenangan masih seragam. 

 
E. Apa yang Diperkuat? Prinsip-Prinsip dasar Pengelolaan Kecamatan di 

Kutai Kartanegara  

 

Strategi penguatan organisasi publik dijelaskan oleh Hilderbrand dan Grindle 

(1997: 37), bahwa pengembangan kapasitas organisasi mengacu pada struktur, 

proses dan sumber daya teori organisasi, dan gaya manajemen yang harus 

dilakukan oleh anggota organisasi. Kapasitas lembaga dipengaruhi oleh tujuan, 

bagaimana tugas dan kewenangan didefinisikan, dan bagaimana insentif 

diberikan  (Ibid, hlm. 46). 

 Lebih lanjut Hilderbrand dan Grindle (1997: 47) menjelaskan tiga 

dimensi yang perlu diperhatikan untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas 

organisasi sektor publik. Pertama, reformasi kelembagaan yang terkait dengan 

sistem, kebijakan lingkungan dan kondisi makro. Kedua, kekuatan organisasi 

mengarah pada pembagian tugas dan fungsi. Ketiga, sumber daya manusia 

yang berkaitan dengan profesionalisme dan kapasitas personel. 

 Hilderbrand dan Grindle (1997: 53) merinci tiga tingkatan dalam 

penguatan kapasitas organisasi tersebut: Di tingkat individu, identifikasi 

kapasitas difokuskan pada pengelolaan sumber daya manusia lokal seperti 

sistem rekrutmen, efektivitas pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan 

personel, keterampilan dan kompetensi pegawai negeri dalam membuat 
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rencana dan anggaran nasional yang baik. Pada tingkat sistem, kapasitas itu 

sendiri bekerja pada kerangka peraturan atau kebijakan. Level ini ditujukan 

pada dukungan kebijakan dan regulasi nasional dalam memastikan 

pengembangan sumber daya manusia (aspek individu) dan kinerja organisasi 

untuk merumuskan rencana yang baik dan anggaran yang rasional. 

 Kebutuhan untuk menata kecamatan di Kutai Kartanegara pertama-tama 

harus merujuk pada pendefinisian fungsi-fungsi ideal yang mesti dijalankan 

kecamatan. Perumusan fungsi-fungsi ini pada gilirannya akan menentukan 

desain kelembagaan kecamatan di Kutai Kartanegara. Dalam kasus kecamatan 

di Kutai Kartanegara, upaya untuk mendefinisikan fungsi-fungsi ideal tersebut 

berbasis pada dua hal, yaitu fungsi formal seperti yang lahir dan terangkum 

lewat aturan-aturan perundangan yang mengatur kecamatan serta fungsi-fungsi 

ideal yang muncul dari konteks sejarah, sosial dan kultural masyarakat Kutai 

Kartanegara. 

 Apabila kita merujuk pada peraturan perundangan maka kecamatan 

memiliki beberapa fungsi dasar yaitu koordinasi, pembinaan, serta pelayanan 

publik. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 menyebutkan 

berbagai tugas camat yaitu: 

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum  

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum.  

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.  

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.  

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan. 

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau 

kelurahan.  
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8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah 

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.  

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 Pasal tersebut telah menunjukkan fungsi-fungsi formal yang mesti 

dimainkan oleh kecamatan dalam penyelenggaraan tugas umum 

pemerintahan. Dalam taraf tertentu rumusan fungsi ini mesti dijadikan salah 

satu pijakan untuk mengelola organisasi kecamatan. Akan tetapi, fungsi-fungsi 

yang dirumuskan secara formal tersebut masih minimal dan seringkali kurang 

responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat di level lokal. Ini 

artinya diperlukan rumusan fungsi yang lebih luas yang memungkinkan 

kecamatan untuk memainkan peran yang lebih luas dalam arena-arena publik 

yang berbasis pada konteks sosial, ekonomi dan kultur lokal. 

 Studi tentang pengembangan kecamatan di era otonomi daerah yang 

dijalankan oleh Fisipol UGM dan Ford Foundation (2002) memberikan sebuah 

gambaran tentang pentingnya memahami peran kecamatan dalam kerangka 

yang lebih luas. Studi ini mengidentifikasikan beberapa fungsi ideal 

kecamatan. Fungsi-fungsi tersebut adalah pelayanan publik, 

intermediary/manajemen konflik, pengembangan ekonomi serta demokratisasi.  

 Fungsi pelayanan publik merujuk pada kapasitas kecamatan untuk 

mendorong kesejahteraan publik serta mengalokasikan sumber daya ekonomi 

dan sosial secara luas ke tingkatan warga. Fungsi ini misalnya terekspresikan 

dalam peran aktif kecamatan dalam menjalankan program-program 

pemerintah daerah dalam program-program kesehatan pendidikan maupun 

pelayanan administratif terhadap masyarakat. 

 Kecamatan juga dibayangkan akan bisa menjalankan fungsi 

intermediary/manajemen konflik atas persoalan-persoalan yang muncul di 

antara individu-individu, kelompok-kelompok sosial maupun antara unit-unit 

yang ada di tingkat desa/kelurahan. Berbagai kasus menunjukkan betapa 
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kecamatan memiliki kemampuan untuk mempertemukan kelompok-kelompok 

sosial dalam masyarakat karena kedekatan dan pemahaman terhadap 

persoalan-persoalan di sekitarnya. 

 Studi tersebut juga menekankan pentingnya kecamatan untuk 

menjalankan fungsi pengembangan ekonomi. Kecamatan diharapkan bisa 

menjadi agen yang bisa mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di 

level lokal. Selain itu, yang juga tak kalah penting, kecamatan juga diandaikan 

bisa menjadi agen dan sekaligus arena bekerjanya demokrasi di level lokal. 

 Fungsi dan peran kecamatan baik yang dirumuskan secara formal 

maupun kontekstual pada saatnya mesti mampu menempatkan dimensi transisi 

dengan dimensi historisitas dan budaya dalam kerangka tata kepemerintahan 

yang baik. Seperti yang telah diungkap diatas, selama ini Kutai Kartanegara 

tumbuh menjadi daerah yang modern akan tetapi pada saat yang sama hidup 

dalami ikatan kultural dan sejarah yang kuat yang mana telah meletakkan basis 

identitas sosial. Prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik diharapkan akan 

bisa memberi solusi terhadap dampak-dampak modernisasi yang radikal serta 

pada saat yang sama menjaga agar sejarah dan budaya tidak berkembang 

menjadi tujuan itu sendiri namun sekedar sebagai spirit perubahan sosial. 

 Kecamatan di Kutai Kartanegara sebagai garda terdepan dalam 

menghadapi persoalan transisi sosial yang kian kompleks serta tuntutan 

pengelolaan identitas dibayangkan akan bisa menjalankan fungsi-fungsi ideal 

seperti koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penegakan tertib 

hukum serta tertib sosial; pembinaan administrasi tata pemerintahan desa yang 

baik; pelayanan publik; intermediary; pengembangan ekonomi serta 

demokratisasi. Agar fungsi-fungsi tersebut mesti bisa mengakomodasi 

kebutuhan dalam dimensi transisi dan historis-kultural secara baik maka 

pemerintahan kecamatan perlu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai 

berikut:  
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1. Efektifitas dan efisiensi 

Dalam tradisi pemerintahan modern prinsip efisiensi ditujukan secara internal 

untuk mengkoordinasikan penggunaan sumberdaya baik yang ada dalam 

organisasi pemerintahan maupun yang ada di luarnya. Sementara prinsip 

efektifitas lebih berorientasi eksternal dalam arti mendorong kemampuan 

organisasi pemerintahan untuk mengalokasikan sumberdaya untuk kebutuhan 

publik. 

 Dalam konteks kecamatan, prinsip ini merujuk pada kemampuan untuk 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengatasi persoalan-

persoalan di wilayahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

sebaik mungkin. Sumber daya (baik yang bersifat material maupun non 

material) yang ada kecamatan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk 

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Intinya, proses dalam lembaga kecamatan mesti membuahkan hasil yang 

sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada seoptimal mungkin.  

 Prinsip ini hanya akan bisa dioperasionalisasikan apabila kecamatan 

dan juga pemerintah kabupaten telah merumuskan tujuan, sasaran, hasil, 

manfaat dan indikator kinerja ditetapkan secara jelas. Ini artinya ada rujukan 

yang jelas tentang bagaimana sumber daya dikelola dan untuk keperluan apa.  

 Kajian ini menganggap bahwa pelimpahan kewenangan kepada 

kecamatan harus memperhatikan prasyarat kecukupan dalam hal pendanaan, 

sumberdaya aparatur dan infrastrukur.  Artinya, pelimpahan kewenangan 

hanyalah stimulus untuk penguatan kecamatan. Tanpa dukungan pendanaan, 

sumber daya aparatur, dan infrastruktur yang memadai maka upaya penguatan 

kecamatan melalui pelimpahan kewenangan tidak akan mencapai tujuan. 

 Sejak tahun 2017, Presiden Jokowi telah memperkenalkan perencanaan 

dan penganggaran berbasis “money follows program” sebagai pengganti 

“money follows function” pada saat kick-off Penyusunan Rencana Kerja 
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Pemerintah (RKP) tahun 2017. Pendekatan money follow program dapat 

dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengatasi 

problem klasik bahwa pelimpahan kewenangan tidak diimbangi dengan 

keuangan. Money Follow Program sebagai skema perencanaan dan 

pengganggaran berbasis pada bobot program/kegiatan sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Melalui  skema money follow 

program,  para pengambil kebijakan, perumus perencanaan dan penganggaran 

kecamatan, diharapkan mampu  mewujudkan tiga aspek penting yaitu:  

1. Adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang 

memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat; 

2. Program dan kegiatan yang akan didanai memiliki sasaran yang jelas; 

3. Mendorong terciptanya efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi melalui 

koordinasi yang jelas antar program dan kegiatan. 

 

2. Akuntabilitas 

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya kecamatan harus memiliki 

kapasitas tanggung gugat publik. Tanggung gugat ini merujuk pada tuntutan 

bagi institusi dan perangkat kecamatan untuk menjawab secara periodik setiap 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka 

menggunakan wewenang, bagaimana sumber daya dipergunakan, dan apa 

yang telah dicapai dengan penggunaan sumber daya tersebut. Akuntabilitas 

berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para 

aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun 

melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan 

masyarakat (Krina, 2003:10). Intinya, prinsip akuntabilitas publik adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan 

pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki 

oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. 
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 Prinsip ini menjamin bahwa setiap kegiatan yang dijalankan kecamatan 

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak-pihak yang terkena 

dampak aktivitas tersebut. Dalam konteks pengembangan kualitas pelayanan 

publik di kecamatan maka prinsip ini ditujukan untuk menciptakan kejelasan 

tentang apa yang dilakukan institusi kecamatan (baik dalam hal administratif 

maupun substansi pelayanan) dan bagaimana sumber daya yang ada dikelola 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat transisi. Dengan begitu, menjadi 

penting bagi kecamatan untuk merumuskan prosedur pelayanan yang jelas dan 

terukur agar publik bisa mengetahui pengelolaan pelayanan publik dan layak 

tidaknya implikasi pelayanan tersebut terhadap masyarakat luas. 

 

3. Subsidiarity 

 

Di era otonomi daerah, kecamatan tidak terlalu memiliki peran yang luas 

dibanding masa ketika berlakunya UU 5/1974 karena tidak lagi memiliki peran 

kewilayahan. Kecamatan menjadi perangkat kabupaten/kota dan yang lebih 

banyak menjalankan tugas-tugas yang diberikan kabupaten/kota. Upaya 

penataan kelembagaan kecamatan di Kutai Kartanegara harus berbasis pada 

pengembangan kapasitas kecamatan untuk bisa menyelesaikan urusan-urusan 

yang dihadapinya. Pada titik ini pemerintah kabupaten semestinya tidak masuk 

terlalu dalam ke urusan-urusan yang dijalankan oleh kecamatan yang menjadi 

manifestasi dari penugasan dan pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten 

ke kecamatan. Hanya dalam kasus ketika tugas yang dijalankan serta 

kewenangan yang diberikan kabupaten tersebut tidak bisa dikerjakan, maka 

pemerintah kabupaten bisa melakukan tindakan yang diperlukan. 

 

4. Penghargaan terhadap kearifan lokal 

 

Penguatan dan penataan kelembagaan kecamatan yang responsif terhadap 

keragaman juga perlu mempertimbangkan aspek kearifan lokal. Prinsip 
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penghargaan ini didasarkan pada fakta bahwa dalam masyarakat Indonesia 

berbagai macam praktek kebudayaan sudah berkembang lama dan mengakar 

dalam kehidupan sehari-hari warga. Praktek kebudayaan ini memang 

seringkali tidak terangkum dalam kerangka regulasi formal, namun secara riil 

praktek tersebut ada dan diakui masyarakat secara informal.  

 Kelembagaan kecamatan dan tata kelola pemerintahan tidak boleh 

mengabaikan kearifan lokal ini. Prinsip penghargaan terhadap kearifan lokal 

bukanlah semata sebagai bagian upaya untuk merawat identitas namun juga 

menjadi bagian untuk menguatkan energi untuk menggerakkan hubungan-

hubungan sosial dalam masyarakat. 

 

5. Intermediary 

 

Prinsip lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah perlunya 

menempatkan kecamatan sebagai agen yang memediasi dan menjembatani 

kepentingan-kepentingan yang muncul baik dari unit yang ada di “bawahnya” 

yaitu desa serta unit yang ada di atasnya (kabupaten). Kebutuhan serta 

problema di level “bawah” (desa) seringkali tidak bisa ditangkap oleh 

pemerintah kabupaten secara komprehensif karena adanya jarak administratif 

dan politis yang menghambat proses artikulasi kepentingan ke pemerintah 

kabupaten. Sebaliknya, pilihan kebijakan yang dirumuskan di level pemerintah 

kabupaten seringkali tidak bisa dioperasionalkan secara maksimal di level desa 

karena dianggap tidak memperhatikan kebutuhan yang berkembang di desa. 

Dalam hal ini maka kecamatan bisa memainkan peran intermediary antara 

desa dan kabupaten terutama dalam hal pengembangan ekonomi lokal serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap dinamika 

masyarakat transisi.  

 Prinsip intermediary dalam penataan kelembagaan kecamatan juga ini 

juga dibayangkan akan mencangkup mediasi konflik antara masyarakat dengan 

negara serta konflik antar kelompok masyarakat. Ini penting untuk diperhatikan 
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karena selama ini transisi telah melahirkan potensi-potensi masalah sosial. 

Menegakkan prinsip intermediary dalam penataan kecamatan menjadi hal 

yang relevan agar kepentingan-kepentingan yang berkembang bisa didialogkan 

secara konstruktif. 

 Dengan demikian, upaya penguatan atau penataan kelembagaan 

kecamatan dapat dilakukan dengan pelimpahan kewenangan Bupati kepada 

camat. Kajian ini berasumsi bahwa keberhasilan pelimpahan kewenangan 

tidak bisa dilakukan dengan pendekatan keseragaman seperti yang diterapkan 

pada masa Orde Baru. Kecamatan di Kukar bagaimanapun tidak homogen, 

sebaliknya sangat variatif.  Dengan demikian, strategi penguatan kecamatan 

mencakup empat prinsip dasar tersebut di atas.  

 

F. Bagaimana melakukan penguatan? 

Penguatan kelembagaan kecamatan dapat dilakukan dengan pelimpahan 

kewenangan bupati kepada camat. Meski begitu, dalam riset yang dilakukan 

oleh tim menekankan bahwa penataan dan penguatan kecamatan tidak hanya 

cukup membutuhkan pelimpahan kewenangan. Lebih jauh lagi kewenangan 

yang dilimpahkan untuk menangani keragaman potensi dan problema yang 

dihadapi kecamatan membutuhkan dukungan  pembiayaan dan sumber daya 

manusia. Hal ini juga membutuhkan pengembangan koordinasi yang kuat 

dengan organisasi perangkat daerah yang lain agar program-program yang 

dirancang sampai ke tingkat bawah bisa bekerja secara maksimal.  

 Kajian ini mengusulkan agar pelimpahan kewenangan memang 

menggunakan pendekatan keberagaman kecamatan atau berbasis pada 

potensi, mengingat setiap kecamatan memiliki karakteristik (budaya, sosial, 

ekonomi, dan geografi) yang berbeda-beda. Meski begitu proses ini juga 

membutuhkan prasyarat-prasyarat yang lain.  
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 Berdasarkan identifikasi masalah pelimpahan kewenangan melalui 

kajian empiris (FGD), teoritik, dan regulasi di atas maka beberapa prasyarat 

yang akan  diturunkan menjadi area penguatan: 

 

Gambar 1. Area Penguatan 
 

1. Penguatan regulasi atau kebijakan. Hal ini untuk menciptakan lingkungan 

yang mendukung dan responsif melalui melalui penguatan regulasi. Hal ini 

dapat dilakukan dengan merubah format kebijakan dari Peraturan Bupati 

(Perbup) menjadi Surat Keputusan (SK) agar lebih dinamis dan responsif 

terhadap perubahan dari hasil pemantauan dan evaluasi; 

2. Organisasi melalui pembentukan tim koordinasi lintas OPD serta 

pengembangan sistem koordinasi dan komunikasi yang teritegrasi 

3. Tatalaksana melalui penyusunan standar operating procdure (SOP) 

berbasis web (e-Kecamatan); 

4. Aparatur melalui pemetaan kebutuhan dan bimbingan teknis (bimtek); 

5. Keuangan melalui penerapan money follow program; 

6. Infrastruktur melalui perencanaan kebutuhan; 

Penguatan	  
Kecamatan	  

Regulasi	  

Organisasi	  

Tatalaksana	  

Aparatur	  

Keuangan	  Infrastruktur	  

Akuntabilitas	  

Subsidiarity	  

Intermediary	  
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7. Akuntabilitas melalui penyusunan (dan penerapan) instrumen dan SOP 

monitoring & evaluation (monev); 

8. Subsidiarity dengan memperkuat kecamatan sebagai pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi;  

9. Intermediary dengan memperkuat kecamatan sebagai pusat untuk 

tatakelola dan batuan teknis desa, serta sebagai basis pengembangan 

demokrasi. 
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BAB III 
KARAKTERISTIK KECAMATAN  

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BERBASIS POTENSI 
 

Sektor pertanian merupakan sektor unggul di Kutai Kartanegara dan memiliki 

kontribusi terbesar kedua terhadap struktur PDRB Kukar. Pada tahun 2009, 

sektor tersebut berkontribusi 10.31%. Di lihat dari data time series lima tahun 

terakhir, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan (Grafik 1). Sektor pertanian 

dapat menjadi penyanggah sektor utama yang mengalami tren penurunan. 

Disamping itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyediakan 

lapangan pekerjaan paling tinggi (35,63%) dibanding sektor pertambangan dan 

galian (15.81%) (BPS, 2018b). Selama lima tahun terakhir (2015-2019) sektor 

pertambangan dan penggalian (unrenewable resources) masih menjadi 

penggerak utama perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pada 

tahun 2019 sektor tersebut berkontribusi 70.97% terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara (PDRB Kukar).  Namun sektor ini 

mengalami tren penurunan selama lima tahun terakhir (Grafik 1). 

Grafik 1. Kontribusi Sektor Pertambangan, Galian dan  
Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan  
(Persen), 2015-2019 

 
Sumber: BPS Kutai Kartanegara (diolah) 
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 Karena itu, sektor tersebut dipilih dalam kajian ini sebagai fokus untuk 

menggambarkan karakteristik Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara 

berbasis potensi. 

 Penentuan komoditas unggulan suatu kecamatan merupakan langkah 

awal dalam upaya mengembangkan pertanian sebagai penyanggah penting 

dengan mengidentifikasi komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif 

baik ditinjau dari sisi luas panen, produksi, dan penawaran maupun 

permintaan. Bab ini akan memetakan karakteristik kecamatan Kukar berbasis 

potensi. Teknik LQ membantu untuk mengidentifikasi komoditas basis dan non 

basis di suatu wilayah (dalam hal ini kecamatan). 

 Untuk mengaplikasikan teknik LQ pada sektor pertanian, kajian ini 

menggunakan konsep BPS. Menurut BPS (2020:17),  sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari 

alam dan merupakan benda-benda atau barang- barang biologis (hidup) yang 

hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau 

untuk dijual kepada pihak lain.  

 

A. Kecamatan Tanaman Pangan 
 

Berdasarkan definisi BPS (2020:17-18), tanaman pangan meliputi semua 

kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan seperti padi, 

palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, 

palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman 

serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan 

komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud 

produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih 

termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada 

komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah 

Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam 

wujud umbi basah.  
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Tabel 1 menggambarkan komoditas subsektor padi sawah, padi ladang, 

jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau memiliki 

keunggulan komparatif yang diusahakan oleh masyarakat di delapan belas 

kecamatan Kukar. Nilai LQ tertinggi terdapat pada komoditas ubi kayu di 

Kecamatan Tenggarong Seberang (16.92). Ubi kayu menjadi komoditas basis di 

tiga belas kecamatan. Hal ini menjelaskan bahwa keunggulan komparatif ubi 

kayu memiliki sebaran paling luas dibandingkan komoditas tanaman pangan 

lain dan diusahakan petani merata di seluruh kecamatan (Tabel 1).   

Sedangkan padi  (padi ladang dan padi sawah) yang merupakan 

kebutuhan pokok hanya mampu mencukupi kebutuhan setempat, bahkan 

kecamatan seperti Muara Muntai, Kenohan, dan Kembang Janggut harus 

menerima pasokan dari luar kecamatan. Kurangnya tanah subur dan akses 

menjelaskan mengapa daerah ini gagal memenuhi kebutuhan berasnya sendiri 

(dikutip dalam Linblad, 1988:178). Jika tidak ada intervensi kebijakan khusus 

terhadap akses lahan untuk padi, maka ke depan Kukar akan semakin sulit 

mencukupi kebutuhan pokok ini.   Masalah akses lahan seperti dicatat BPS, 

pada tahun 2015 luas panen di Kukar masih mencapai 38.002 ha dan pada 

tahun 2019 menyusut menjadi 31.357.92 ha atau mengalami penurunan 

6.644,08 ha.  Padahal Kukar selalu menjadi lumbung padi Kaltim. Misalnya 

pada tahun 2015 Kukar berkontribusi 186.829 ton (45,70% ) dari seluruh 

produksi padi Provinsi Kalimantan Timur (BPS Kaltim, 2016). 

 Disamping itu, data time series menunjukkan bahwa beberapa 

komoditas di suatu kecamatan pernah menjadi komoditas basis atau unggulan 

pada tahun tertentu tetapi beberapa tahun terakhir mengalami kemerosotan 

bahkan tidak diusahakan lagi oleh masyarakat. Sebagai contoh, komoditas 

jagung pada tahun 2014 menjadi komoditas basis (nilai LQ 1.14) di Kecamatan 

Muara Muntai, tetapi pada tahun-tahun berikutnya tidak diusahakan lagi (lihat 

lampiran). Di kecamatan yang konsisten memproduksi jagung juga mengalami 

tren penurunan. Misalnya, Kecamatan Marang Kayu, pada tahun 2014 nilai LQ 

komoditas jagung sebesar 7.80 merosot pada 2016 menjadi 7.50. Tahun-tahun 
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berikutnya masih turun, LQ 1.63 pada 2018 menjadi 1.34 pada tahun 2019. 

Kebijakan Revolusi Jagung yang dicanangkan oleh Pemkab. Kukar berdampak 

positif pada sisi cakupan dan produksi. Pada tahun 2016, jagung muncul 

dalam catatan resmi BPS hanya di empat kecamatan (22%), pada tahun 2017 

menjadi enam belas kecamatan (89%). Pada tahun 2017 produksi jagung 

Kukar mencapai 56.597 ton menurun pada tahun 2018 menjadi 13.377 ton, 

dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 20.782 ton. 

 

Tabel 1. Nilai Rerata Koefisien LQ Komoditas Tanaman Pangan 
Menurut Kecamatan Berbasis Luas Panen (ha) di Kukar, 
2015-2019. 

Kecamatan 
Padi 

Sawah 
Padi 

Ladang 
Sawah + 
Ladang 

Jagung 
Ubi 

Kayu 
Ubi 
Jalar 

Samboja 1.10 0.14 1.00 3.19 0.72 0.46 

Muara Jawa 0.28 6.74 0.97 1.15 1.85 0.87 

Sanga-Sanga 0.36 4.84 0.84 0.30 3.92 2.53 

Loa Janan 1.07 0.50 1.01 5.22 0.88 1.20 

Loa Kulu 1.08 0.86 1.06 0.68 0.38 0.22 

Muara Muntai 0.56 2.01 0.72 0.28 4.01 3.56 

Muara Wis 0.90 2.08 1.02 0.00 1.80 0.02 

Kota Bangun 0.91 0.90 0.91 0.03 4.37 11.38 

Tenggarong 1.15 0.05 1.03 0.49 0.91 0.99 

Sebulu 1.07 0.35 1.00 0.50 1.18 1.02 

Tenggarong Seberang 1.17 0.07 1.06 0.23 16.92 6.66 

Anggana 1.02 0.81 1.00 1.44 1.64 1.39 

Muara Badak 0.79 2.15 0.93 0.48 1.61 0.82 

Marang Kayu 1.05 0.04 0.94 4.59 0.43 0.97 

Muara Kaman 1.09 0.19 1.00 0.35 1.34 2.12 

Kenohan 0.83 1.20 0.87 0.15 2.23 2.38 

Kembang Janggut 0.24 5.10 0.76 0.22 4.56 3.02 

Tabang 0.06 8.87 0.99 0.08 1.93 1.08 

Sumber: Analisis data sekunder, 2015 & 2016 
Catatan: data padi sawah dan padi ladang 2017-2019 menurut kecamatan 

tidak tersedia. 
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Lanjutan Tabel 1 

Kecamatan 
Kacang 
Tanah 

Kedelai 
Kacang 
Hijau 

Samboja 0.18 0.17 0.00 

Muara Jawa 0.19 0.00 0.00 

Sanga-Sanga 2.46 2.28 0.00 

Loa Janan 0.48 0.00 0.00 

Loa Kulu 0.47 3.20 0.00 

Muara Muntai 4.06 8.13 11.23 

Muara Wis 0.04 0.86 0.34 

Kota Bangun 9.10 0.99 0.24 

Tenggarong 0.80 0.02 0.03 

Sebulu 1.33 3.02 1.02 

Tenggarong Seberang 5.14 0.57 0.07 

Anggana 1.68 2.85 1.08 

Muara Badak 1.63 7.43 0.00 

Marang Kayu 0.84 0.32 0.00 

Muara Kaman 1.76 1.57 0.00 

Kenohan 3.70 0.00 10.18 

Kembang Janggut 2.57 0.00 6.81 

Tabang 2.46 5.75 0.96 

 

Hasil perhitungan rerata LQ komoditas sub sektor tersebut memberikan 

gambaran bahwa kecamatan di Kukar sangat variatif. Kecamatan Muara 

Muntai dan Anggana memiliki komoditas tanaman pangan unggulan (LQ > 1) 

paling banyak. Menandakan bahwa kecamatan ini memiliki tingkat 

diversifikasi komoditas unggulan komparatif. Sedangkan Kecamatan 

Tenggarong memiliki komoditas unggulan tanaman pangan paling sedikit (satu 

komoditas basis). Tabel 2 menggambarkan secara spesifik komoditas unggulan 

tanaman pangan masing-masing kecamatan. 

 

Tabel 2 Peringkat Tanaman Pangan Basis Menurut Kecamatan 

Kecamatan Basis LQ > 1 
Non Basis 
(LQ ≤ 1) 

Samboja 1. Jagung 
2. Padi sawah 

3.19 
1.10 

1. Padi ladang 
2. Ubi kayu 
3. Ubi jalar 
4. Kacang tanah 
5. Kedelai, dan 
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6. Kacang hijau 

Muara Jawa 1. Padi ladang 
2. Ubi Kayu 
3. Jagung 

6.47 
1.85 
1.15 

1. Padi sawah 
2. Ubi jalar 
3. Kacang tanah 
4. Kedelai 
5. Kacang hijau 

Sanga-Sanga 1. Padi ladang  
2. Ubi kayu 
3. Ubi jalar 
4. Kacang tanah 
5. kedelai 

4.84 
3.92 
2.53 
2.46 
2.28 

1. Padi sawah 
2. Jagung 
3. Kacang tanah 

Loa Janan 1. Jagung 
2. Ubi jalar 
3. Padi sawah 

5.22 
1.20 
1.07 

1. Padi ladang 
2. Ubi kayu 
3. Kacang tanah 

Loa Kulu 1. Kedelai 
2. Padi sawah 

3.20 
1.08 

1. Padi ladang 
2. Jagung 
3. Ubi kayu 
4. Ubi jalar 
5. Kacang tanah 
6. Kacang hijau 

Muara Muntai 1. kacang hijau  
2. kedelai  
3. kacang tanah 
4. Ubi kayu  
5. Ubi jalar  
6. Padi ladang  

11.23 
8.13 
4.06 
4.01 
3.56 
2.01 

1. Padi sawah 
2. Jagung 

Muara Wis 1. Padi ladang 
2. Ubi kayu  

2.08 
1.80 

1. Padi sawah,  
2. jagung,  
3. ubi jalar,  
4. kacang tanah,  
5. kedelai, dan  
6. kacang hijau 

Kota Bangun 1. ubi jalar  
2. kacang tanah  
3. Ubi kayu 

11.38 
9.10. 
4.37 

1. Padi sawah,  
2. padi ladang,  
3. jagung,  
4. kedelai, dan  
5. kacang hijau 

Tenggarong Padi sawah  
 

1.15 1. Padi ladang,  
2. jagung,  
3. ubi kayu,  
4. ubi jalar,  
5. kacang tanah,  
6. kedelai, dan  
7. kacang hijau. 

Sebulu 1. kedelai  
2. kacang tanah  
3. ubi kayu  
4. Padi sawah  
5. ubi jalar  

3.02 
1.33 
1.18 
1.07 
1.02 

1. Padi ladang  
2. jagung, dan  
3. kacang hijau. 

Tenggarong Seberang 1. ubi kayu  
2. ubi jalar  
3. kacang tanah  
4. Padi sawah  

16.92 
6.66 
5.14 
1.17 

1. Padi ladang,  
2. jagung,  
3. kedelai, dan  
4. kacang hijau. 
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Anggana 1. kedelai  
2. kacang tanah  
3. ubi kayu  
4. jagung  
5. ubi jalar, dan  
6. kacang hijau  

2.85 
1.68 
1.64 
1.44 
1.39 
1.08 

1. Padi sawah dan 
2.  padi ladang 

Muara Badak 1. kedelai  
2. Padi ladang  
3. kacang tanah  
4. ubi kayu  

7.43 2.15 1.63 
1.61 

1. Padi sawah,  
2. jagung,  
3. ubi jalar dan  
4. kacang hijau 

Marang Kayu 1. jagung  
2. Padi sawah  
 

4.59 1.05 1. Padi ladang,  
2. ubi kayu,  
3. ubi jalar,  
4. kacang tanah,  
5. kedelai, dan  
6. kacang hijau 

Muara Kaman 1. ubi jalar  
2. kacang tanah  
3. kedelai  
4. ubi kayu  
5. Padi sawah  

2.12 
1,76 1.57 

1.34 
1.09 

(1). Padi ladang  
(2). jagung  
(3). kacang hijau. 

Kenohan 1. kacang tanah  
2. ubi jalar  
3. ubi kayu  
4. Padi ladang  

3.70 
2.38 
2.23 
1.20 

1. Padi sawah 
2. Jagung 
3. Kedelai 
4. Kacang hijau 

Kembang Janggut 1. kacang hijau  
2. Padi ladang  
3. ubi kayu  
4. ubi jalar  
5. kacang tanah  

6.81 
5.10 
4.56 
3.02 
2.57 

1. Padi sawah,  
2. jagung, dan  
3. kedelai 

Tabang 1. Padi ladang  
2. kedelai  
3. kacang tanah  
4. ubi kayu  
5. ubi jalar  

8.87 
5.75 2.46 

1.93 
1.08 

1. Padi sawah,  
2. jagung, dan  
3. kacang hijau. 

 

Berdasarkan analisis LQ tanaman pangan pada tabel 2 di atas, 

Kecamatan di Kukar dapat dikelompokkan kedalam tujuh tipologi: (1) 

Kecamatan padi ladang (Muara Jawa, Sanga-Sanga, Muara Wis, dan Tabang); 

(2) kecamatan jagung (Samboja, Loa Janan, dan Marang Kayu); (3) kecamatan 

kedelai (Loa Kulu, Sebulu, Anggana, Muara Badak); (4) kecamatan ubi jalar 

(Kota Bangun); (5) kecamatan ubi kayu (Tenggarong Seberang); kecamatan 

kacang hijau (Muara Muntai); dan kecamatan kacang tanah (Kenohan). 
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B. Kecamatan Hortikultura 
 

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman 

hortikultura tahunan (BPS Kukar, 2020:18-9). Tanaman hortikultura semusim 

meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari 

satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk 

satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi 

tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan 

pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali 

penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura 

meliputi kelompok komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmatika, 

dan tanaman hias. Tanaman hias di eksklusi dari analisis dalam kajian ini 

mengingat sub sektor ini hanya diusahakan oleh kelompok tertentu saja. 

 

B.1.  Sayur-sayuran 

 

Terdapat delapan belas jenis sayuran (lihat misalnya BPS Kukar, 2016): bawang 

merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, petsai, wortel, lobak, kacang 

panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, 

kangkung, dan bayam. Namun, tidak semua jenis komoditas sayuran tersebut 

diusahakan di semua kecamatan Kukar. Bawang putih, kentang, kubis, wortel, 

dan lobak merupakan jenis sayuran yang tidak di usahakan oleh masyarakat. 

Komoditas sayuran yang sebarannya terbatas adalah labu siam dan bawang 

merah. 

Hasil perhitungan LQ (Tabel 3) diketahui sayuran cabai, tomat, 

kangkung dan bayam memiliki LQ > 1 dan penyebaran paling luas. Cabai dan 

tomat unggul di 12 kecamatan; kangkung dan bayam unggul di 11 kecamatan. 

Bawang merah di Muara Wis memiliki nilai LQ tertinggi (11.23) tetapi 

komoditas ini hanya unggul di enam kecamatan. 



 
 
 

 
 

 

37 

Tabel 3  Nilai Rerata Koefisien LQ Komoditas Sayuran Menurut Kecamatan 
Berbasis Luas Panen (ha), Kutai Kartanegara 2005-2006* 

Kecamatan 
Bawang 
Merah 

Cabai 
Besar 

Caba
i 

Rawit 

Kacang 
Panjang 

Petsai/
Sawi 

Tomat Terung 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Samboja 2.56 1.08 1.16 1.71 0.65 1.16 0.82 

Muara Jawa 3.68 0.95 0.59 1.14 2.91 0.76 0.62 

Sanga-Sanga 0.00 1.02 1.35 1.07 0.30 1.32 1.16 

Loa Janan 0.47 1.07 0.87 0.65 1.76 1.04 0.84 

Loa Kulu 0.30 1.22 0.93 0.37 2.67 1.13 0.84 

Muara Muntai 0.00 1.05 0.88 0.91 2.20 0.00 1.01 

Muara Wis 11.23 0.00 1.65 0.83 0.00 0.13 1.78 

Kota Bangun 1.69 1.04 0.97 0.81 1.50 1.25 1.06 

Tenggarong 4.20 0.74 1.22 1.30 0.93 1.15 1.03 

Sebulu 0.76 0.96 1.16 0.95 0.84 1.22 1.24 

Tenggarong Seberang 3.57 1.35 0.97 1.23 0.22 1.39 1.55 

Anggana 0.27 0.53 0.57 0.74 2.55 0.66 0.47 

Muara Badak 0.45 1.10 0.94 0.73 1.24 1.67 0.71 

Marang Kayu 0.00 1.07 0.78 0.73 1.12 1.10 0.79 

Muara Kaman 0.00 1.06 1.04 0.87 0.00 1.69 1.32 

Kenohan 0.00 0.60 0.62 0.75 2.72 0.00 0.73 

Kembang Janggut 0.00 1.10 1.53 0.82 1.69 0.01 0.96 

Tabang 0.00 1.50 1.19 0.90 0.00 1.25 1.19 

 
Lanjutan Tabel 3 
Kecamatan Buncis Ketimun Kangkung Bayam 
(9) (10) (11) (12) (13) 

Samboja 1.26 1.01 0.55 0.29 

Muara Jawa 0.08 0.57 1.80 2.25 

Sanga-Sanga 0.89 0.94 1.81 0.55 

Loa Janan 1.27 0.79 1.56 1.51 

Loa Kulu 0.77 0.75 0.42 2.13 

Muara Muntai 0.00 0.99 2.26 2.19 

Muara Wis 0.10 2.20 0.00 0.00 

Kota Bangun 1.52 0.98 0.00 1.50 

Tenggarong 0.50 1.02 1.19 0.96 

Sebulu 1.34 1.04 0.68 0.95 
Tenggarong 
Seberang 0.52 1.49 0.31 0.24 

Anggana 0.86 0.62 2.64 2.30 

Muara Badak 1.44 0.66 1.50 1.49 

Marang Kayu 1.10 0.66 1.43 2.89 

Muara Kaman 1.37 1.08 0.00 0.00 
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Kenohan 0.63 1.13 2.68 2.65 

Kembang Janggut 0.40 1.13 2.04 1.46 

Tabang 0.00 1.04 1.89 1.82 

 
 Ditinjau dari sub sektor sayur-sayuran, kecamatan yang memiliki 

komoditas unggulan sayuran paling terdevirsifikasi (6 komoditas basis): 

Kecamatan Samboja, Sanga-Sanga, Kota Bangun, Tenggarong Seberang,  

Kembang Janggut, dan Tabang. Anggana adalah kecamatan yang memiliki 

paling sedikit komoditas sayuran basis: sawi, kangkung, dan bayam. 

Tabel 4 Peringkat Sayur-Sayuran Basis Menurut Kecamatan 

Kecamatan Basis LQ > 1 
Non Basis  
(LQ ≤ 1) 

Samboja 1. Bawang merah  
2. kacang panjang  
3. buncis  
4. cabai besar  
5. cabai rawit  
6. tomat  

2.56 
 1.71  
1.26  
1.08  
1.16  
1.16 

1. Sawi,  
2. terung,  
3. ketimun,  
4. kangkung, dan  
5. bayam 

Muara Jawa 1. Bawang merah  
2. sawi  
3. bayam  
4. kangkung  
5. kacang panjang  

3.68 
2.91 
2.25 
1.80 
1.14 

1. Cabai besar,  
2. cabai rawit,  
3. tomat,  
4. terung,  
5. buncis, dan  
6. ketimun 

Sanga-Sanga 1. kangkung  
2. cabai rawit  
3. tomat  
4.  terung  
5. kacang panjang  
6. Cabai besar  

1.81 
1.35 
1.32 
1.16 
1.07 
1.02 

1. Bawang merah,  
2. sawi,  
3. buncis,  
4. ketimun, dan  
5. bayam 

Loa Janan 1. sawi  
2.  kangkung  
3. bayam  
4. buncis  
5. Cabai besar  

1.76 
1.56 
1.51 
1.27 
1.07 

1. Bawang merah,  
2. cabai rawit,  
3. kacang panjang,  
4. tomat,  
5. terung, dan  
6. ketimun. 

Loa Kulu 1. sawi  
2. bayam  
3. Cabai besar  
4. tomat   
 

2.67 
2.13 
1.22 
1.13 

1. Bawang merah,  
2. cabai rawit,  
3. kacang panjang,  
4. terung,  
5. buncis,  
6. ketimun, dan  
7. kangkung 

Muara Muntai 1. kangkung  
2. sawi  
3. bayam  
4. Cabai besar  

2.26 
2.20 
2.19 
1.05 

1. Bawang merah,  
2. kacang panjang,  
3. tomat,  
4. buncis,  
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5. terung dan  
6. ketimun. 

Muara Wis 1. Bawang merah  
2. ketimun   
3. terung  
4. cabai rawit  

11.23 
2.20 
1.78 
1.65 

1. Cabai besar,  
2. kacang panjang,  
3. sawi,  
4. tomat,  
5. buncis,  
6. kangkung, dan  
7. bayam 

Kota Bangun 1. Bawang merah  
2. buncis   
3. sawi  
4. bayam  
5. tomat  
6. terung  

1.69 
1.52 
1.50 
1.50 
1.25 
1.06 

1. Cabai rawit,  
2. kacang panjang,  
3. cabai besar  
4. ketimun, dan  
5. kangkung. 

Tenggarong 1. Bawang merah  
2. kacang panjang  
3. cabai rawit  
4. kangkung  
5. tomat  

4.20 
1.30 
1.22 
1.19 
1.15 

1. Cabai besar,  
2. sawi,  
3. buncis,  
4. terung, dan  
5. bayam 

Sebulu 1. buncis  
2. terung  
3. tomat  
4. Cabai rawit  

1.34 
1.24 
1.22 
1.16 

1. Bawang merah,  
2. cabai besar,  
3. kacang panjang,  
4. sawi, 
5.  kangkung,  
6. ketimun,  
7. bayam. 

Tenggarong Seberang 1. Bawang merah  
2. terung  
3. ketimun  
4. tomat  
5. cabai besar  
6. kacang panjang  

3.57 
1.55 
1.49 
1.39 
1.35 
1.23 

1. Cabai rawit,  
2. sawi,  
3. buncis,  
4. kangkung, dan  
5. bayam 

Anggana 1. kangkung  
2. Sawi  
3. bayam  

 

2.64 
2.55 
2.30 

1. Bawang merah,  
2. cabai besar,  
3. cabai rawit,  
4. kacang panjang,  
5. tomat,  
6. terung,  
7. buncis, dan  
8. ketimun. 

Muara Badak 1. tomat  
2. kangkung  
3. bayam  
4. buncis  
5. Sawi  

 

1.67 
1.50 
1.49 
1.44 
1.24 

1. Bawang merah,  
2. cabai besar,  
3. cabai rawit,  
4. kacang panjang,  
5. terung, dan  
6. ketimun. 

Marang Kayu 1. bayam  
2. kangkung  
3. sawi  
4. Cabai besar  

 

2.89 
1.43 
1.12 
1.07 

1. Bawang merah,  
2. cabai rawit,  
3. kacang panjang,  
4. terung,  
5. tomat,  
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6. buncis,  
7. ketimun. 

Muara Kaman 1. Tomat  
2. buncis  
3. terung  
4. ketimun  
5. Cabai besar  

1.69 
1.37 
1.32 
1.08 
1.06 

1. Cabai rawit,  
2. kacang panjang,  
3. sawi,  
4. kangkung, dan  
5. bayam. 

Kenohan 1. Sawi  
2. kangkung  
3. bayam  
4. ketimun  

 

2.72 
2.68 
2.65 
1.13 

1. Bawang merah,  
2. cabai besar,  
3. cabai rawit,  
4. kacang panjang,  
5. tomat, 
6. terung,  
7. buncis. 

Kembang Janggut 1. kangkung  
2. sawi  
3. cabai rawit  
4. bayam  
5. ketimun  
6. Cabai besar  

2.04 
1.69 
1.53 
1.46 
1.13 
1.10 

1. Bawang merah,  
2. kacang panjang,  
3. tomat,  
4. terung, dan  
5. buncis 

Tabang 1. kangkung  
2. bayam  
3. Cabai besar  
4. tomat  
5. cabai rawit  
6.  terung  

1.89 
1.89 
1.50 
1.25 
1.19 
1.19 

1. Bawang merah,  
2. kacang panjang,  
3. sawi,  
4. buncis, dan  
5. ketimun. 

 
 
B.2.  Kecamatan Buah-Buahan 
 

Ada dua puluh empat jenis buah-buahan yang digunakan BPS (lihat misal BPS, 

2016): alpukat, manga, rambutan, jeruk besar, jeruk siam, durian, jambu biji, 

jambu air, duku/langsat, sawo, pepaya, pisang, nanas, salak, manggis, 

belimbing, nangka, sirsak, sukun, melinjo, petai, jengkol, kelengkeng, buah 

naga. Dari jenis buah-buahan tersebut, kelengkeng tidak di usahakan oleh 

masyarakat di Kukar. 

 Hasil perhitungan LQ menunjukkan komoditas durian unggul di 17 

kecamatan. Nilai LQ tertinggi terdapat pada komoditas alpukat di Marang Kayu 

(56.40) tetapi hanya unggul di 11 kecamatan (Tabel 5). 
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Tabel 5. Nilai Rerata Koefisien LQ Komoditas Buah-Buahan Kecamatan 
Berbasis Luas Panen (ha) di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2005-
2006 

Kecamatan Alpukat Mangga Rambutan 
Jeruk 
Besar 

Jeruk 
Siam 

Durian 

Samboja 0.05 0.22 0.18 0.00 0.52 0.33 

Muara Jawa 6.25 3.10 4.36 0.00 5.42 6.38 

Sanga-Sanga 0.00 3.98 12.71 0.00 2.94 6.54 

Loa Janan 5.77 0.91 5.36 4.77 3.72 6.84 

Loa Kulu 0.00 4.96 4.21 0.00 0.00 3.06 

Muara Muntai 0.00 4.71 2.79 0.00 19.80 9.10 

Muara Wis 0.00 5.64 9.61 0.00 0.00 5.08 

Kota Bangun 14.95 2.33 10.40 2.34 6.51 12.17 

Tenggarong 5.28 6.53 4.90 13.27 5.79 11.93 

Sebulu 5.60 0.37 4.95 0.00 0.86 3.93 
Tenggarong 
Seberang 29.54 7.67 3.86 1.58 18.07 20.24 

Anggana 15.99 4.78 1.96 0.00 5.10 9.27 

Muara Badak 2.59 3.85 0.13 0.00 14.29 6.95 

Marang Kayu 56.40 3.81 4.97 32.80 9.87 35.95 

Muara Kaman 4.67 4.22 10.26 5.27 3.93 9.45 

Kenohan 0.00 2.75 0.20 1.20 0.05 1.40 

Kembang Janggut 2.03 34.77 4.38 6.92 4.25 17.45 

Tabang 0.00 19.74 6.38 10.21 6.10 14.14 

 
Lanjutan Tabel 5. 

Kecamatan Jambu Biji Jambu Air Duku Sawo Pepaya Pisang 

Samboja 0.12 0.00 0.37 0.13 0.38 0.37 

Muara Jawa 2.87 4.67 14.66 4.16 2.94 4.23 

Sanga-Sanga 1.89 7.25 0.00 1.52 16.45 3.22 

Loa Janan 6.21 4.31 1.40 7.22 1.88 2.04 

Loa Kulu 6.98 21.84 0.00 10.72 6.30 0.97 

Muara Muntai 10.90 0.00 33.10 7.55 5.84 0.73 

Muara Wis 8.22 16.89 28.73 0.00 0.00 5.57 

Kota Bangun 3.28 10.37 0.56 5.19 9.26 3.65 

Tenggarong 13.75 6.19 0.41 4.28 0.18 4.52 

Sebulu 1.05 0.26 20.49 2.07 25.47 5.48 

Tenggarong Seberang 0.81 40.15 26.93 17.88 28.23 1.80 

Anggana 15.84 9.72 3.27 8.08 15.71 3.88 

Muara Badak 3.14 11.57 3.22 2.95 28.61 5.48 

Marang Kayu 5.43 8.60 0.00 6.49 9.72 2.16 

Muara Kaman 15.40 20.12 19.64 36.32 2.56 3.15 

Kenohan 0.13 0.00 1.06 0.14 0.09 0.55 
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Kembang Janggut 5.59 3.13 5.08 0.54 0.27 5.74 

Tabang 9.67 4.64 7.27 3.18 0.59 0.50 

 
      Lanjutan Tabel 5 

Kecamatan Nanas Salak Manggis Belimbing Nangka Sirsak 

Samboja 1.15 0.36 0.52 0.27 0.28 0.20 

Muara Jawa 0.35 4.95 6.64 9.68 1.04 4.99 

Sanga-Sanga 0.12 1.54 43.12 2.90 0.73 4.20 

Loa Janan 0.21 43.96 1.05 2.21 0.82 2.52 

Loa Kulu 0.14 8.80 10.33 13.64 30.11 6.36 

Muara Muntai 0.61 0.00 0.00 0.00 3.81 14.67 

Muara Wis 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 

Kota Bangun 0.03 0.79 5.41 5.82 7.34 2.99 

Tenggarong 0.04 11.67 6.02 7.98 3.02 10.75 

Sebulu 0.10 5.16 0.22 0.24 5.17 5.20 

Tenggarong Seberang 0.03 1.82 52.87 1.51 1.38 9.70 

Anggana 0.07 1.16 4.45 26.97 5.71 37.56 

Muara Badak 0.28 10.33 0.08 7.03 4.76 12.35 

Marang Kayu 0.44 1.74 4.36 4.46 3.65 10.01 

Muara Kaman 0.03 2.82 0.22 10.10 4.31 6.17 

Kenohan 1.06 0.02 0.04 0.34 3.65 0.34 

Kembang Janggut 0.03 0.21 3.91 4.89 1.50 5.21 

Tabang 0.21 1.26 0.92 16.76 7.26 4.74 

 
Lanjutan Tabel 5 

Kecamatan Sukun Melinjo Petai Jengkol 

Samboja 0.21 0.99 0.61 0.87 

Muara Jawa 12.28 0.00 2.27 0.00 

Sanga-Sanga 1.80 1.09 9.02 32.55 

Loa Janan 2.06 0.40 3.31 6.52 

Loa Kulu 6.31 0.00 13.71 0.00 

Muara Muntai 7.32 0.00 0.00 0.00 

Muara Wis 8.54 0.00 0.00 0.00 

Kota Bangun 6.58 6.19 1.87 2.17 

Tenggarong 9.69 2.45 9.06 0.52 

Sebulu 1.60 0.00 5.11 0.00 

Tenggarong Seberang 0.21 3.59 14.75 2.17 

Anggana 21.04 3.58 8.97 7.47 

Muara Badak 35.16 0.23 14.33 0.00 

Marang Kayu 7.36 0.00 3.58 3.71 

Muara Kaman 6.43 2.97 2.28 0.00 

Kenohan 0.05 0.00 0.00 0.00 
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Kembang Janggut 0.35 0.00 0.00 0.00 

Tabang 2.62 0.05 10.06 0.00 

 

 Tenggarong Seberang, Muara Kaman, dan Anggana memiliki komoditas 

buah-buahan unggulan paling banyak (19 item). Dengan demikian, kecamatan 

tersebut dapat dianggap sebagai kecamatan buah-buahan. Sementara 

Kecamatan Samboja memiliki komoditas buah-buahan yang memiliki nilai LQ 

> 1 paling sedikit (satu komoditas) (Tabel 6). 

Tabel 6 Peringkat Buah-Buahan Basis Menurut Kecamatan 

Kecamatan Basis LQ > 1 Non Basis (LQ ≤ 1) 

Samboja Nenas 1.15 Lainnya non basis 

Muara Jawa 1. duku  
2. sukun  
3. belimbing  
4. manggis  
5. durian  
6. Alpukat  
7. salak  
8. jeruk siam  
9. sirsak  
10. jambu air  
11. rambutan  
12. pisang  
13. Mangga  
14. pepaya  
15. jambu biji  
16. petai  
 

14.66 
12.28 
9.68 
6.64 
6.38 
6.25 
5.95 
5.42 
4.99 
4.67 
4.36 
4.23 
3.10 
2.94 
2.87 
2.27 

1. Jeruk besar,  
2. nenas, dan  
3. jengkol 

Sanga-Sanga 1. manggis  
2. jengkol  
3. pepaya  
4. rambutan  
5. petai  
6. jambu air  
7. durian  
8. sirsak  
9. Mangga  
10. pisang  
11.  jeruk siam  
12. belimbing  
13. jambu biji  
14. sukun   
15. salak  
16. sawo  

43.12 
32.55 
16.45 
12.71 
19.02 
7.25 
6.25 
4.20 
3.98 
3.22 
2.94 
2.90 
1.89 
1.80 
1.54 
1.52 

1. Alpukat,  
2. jeruk besar,  
3. duku,  
4. nanas,  
5. nangka. 
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17. melinjo  1.09 

Loa Janan 1. salak  
2. sawo  
3. durian  
4. jengkol  
5. jambu biji  
6. Alpukat  
7. rambutan  
8. jeruk besar  
9. jambu air  
10. petai  
11. jeruk siam  
12. sirsak  
13. belimbing  
14. sukun  
15. pisang  
16. pepaya  
17. duku  
18. manggis  

43.96 
7.22 
6.84 
6.52 
6.21 
5.77 
5.36 
4.77 
4.31 
3.31 
3.27 
2.52 
2.21 
2.06 
2.04 
1.88 
1.40 
1.05 

1. Mangga,  
2. nanas,  
3. nangka, 
4.  melinjo 

Loa Kulu 1. nangka  
2. jambu air  
3. petai  
4. belimbing  
5. sawo  
6. manggis   
7. salak   
8. jambu biji  
9. sirsak  
10. sukun  
11. pepaya  
12. Manga  
13. rambutan  
14. durian  

30.11 
21.84 
13.71 
13.64 
10.72 
10.33 
8.80 
6.98 
6.36 
6.31 
6.30 
4.96 
4.21 
3.06 

1. Alpukat,  
2. jeruk besar,  
3. jeruk siam,  
4. duku,  
5. pisang,  
6. nanas,  
7. melinjo, dan  
8. jengkol. 

Muara Muntai 1. duku  
2. jeruk siam  
3. sirsak  
4. jambu biji  
5. sawo  
6. durian,  
7. sukun  
8. pepaya  
9. Mangga  
10. nangka  
11. rambutan  

33.21 
19.80 
14.67 
10.90 
10.72 
9.10 
8.54 
5.84 
4.81 
3.81 
2.79 

1. Alpukat,  
2. jeruk besar,  
3. jambu air,  
4. pisang,  
5. nanas,  
6. salak,  
7. manggis,  
8. belimbing, 

melinjo,  
9. petai, dan  
10. jengkol. 

Muara Wis 1. duku  
2. jambu air  
3. rambutan  
4. sukun  
5. jambu biji  
6. nangka  
7. Mangga  
8. pisang  
9. durian  

28.73 
16.89 
9.61 
8.54 
8.22 
7.55 
5.64 
5.57 
5.08 

1. Alpukat, 
2. jeruk besar,  
3. jeruk siam,  
4. sawo,  
5. pepaya,  
6. nanas,  
7. salak,  
8. manggis,  
9. belimbing,  
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10. sirsak,  
11. melinjo,  
12. petai, dan  
13. jengkol 

Kota Bangun 1. jambu air  
2. pepaya  
3. nangka  
4. sukun  
5. melinjo  
6. belimbing  
7. manggis  
8. sawo  
9. pisang  
10. Jambu biji  
11. sirsak  
12. jengkol  

10.37 
9.26 
7.34 
6.58 
6.19 
5.82 
5.41 
5.19 
3.65 
3.28 
2.99 
2.17 

1. Duku,  
2. nanas,  
3. salak, 

Tenggarong 1. jambu biji  
2. jeruk besar  
3.  durian  
4. salak  
5. sirsak   
6. sukun  
7. petai  
8. belimbing  
9. manga   
10. jambu air  
11. manggis   
12. jeruk siam  
13. Alpukat  
14. rambutan  
15. pisang  
16. sawo  
17. nangka  
18. melinjo  

13.75 
13.27 
11.93 
11.67 
10.75 
9.69 
9.06 
7.98 
6.53 
6.19 
6.02 
5.79 
5.28 
4.90 
4.52 
4.28 
3.02 
2.45 

1. Duku,  
2. pepaya,  
3. nanas, dan  
4. jengkol 

Sebulu 1. pepaya,  
2. duku   
3. Alpukat    
4. pisang 
5. sirsak  
6. nangka  
7. salak  
8. petai  
9. rambutan  
10. durian,  
11. sawo  
12. sukun   
13. jambu biji  

25.47 
20.49 
5.60 
5.48 
5.20 
5.17 
5.16 
5.11 
4.95 
3.93 
2.07 
1.60 
1.05 

1. Mangga,  
2. jeruk besar,  
3. jeruk siam,  
4. jambu air,  
5. nanas,  
6. manggis,  
7. belimbing,  
8. melinjo, dan  
9. jengkol 

Tenggarong Seberang 1. manggis  
2.  jambu air  
3. alpukat  
4. pepaya  
5. duku  

52.87 
40.15 
29.54 
28.23 
26.93 

1. Jambu biji,  
2. nanas,  
3. sukun, 



 
 
 

 
 

 

46 

6. durian  
7. jeruk siam  
8. sawo  
9. petai  
10. sirsak  
11. mangga  
12. rambutan  
13. melinjo  
14. jengkol  
15. salak   
16. pisang  
17. jeruk besar  
18. belimbing  
19. nangka  

20.24 
18.07 
17.88 
14.75 
9.70 
7.67 
3.86 
3.59 
2.17 
1.82 
1.80 
1.58 
1.51 
1.38 

Anggana 1. sirsak  
2. belimbing  
3. sukun  
4. Alpukat  
5. jambu biji  
6. pepaya  
7. jambu air  
8. durian  
9. petai  
10. sawo  
11. jengkol  
12. nangka  
13. jeruk siam  
14. manga  
15. manggis  
16. pisang  
17. melinjo  
18. duku  
19. rambutan  
20. salak  

37.56 
26.97 
21.04 
15.99 
15.84 
15.71 
9.72 
9.27 
8.97 
8.08 
7.47 
5.71 
5.10 
4.78 
4.45 
3.88 
3.58 
3.27 
1.96 
1.16 

1. jeruk besar, 
2.  nanas 

Muara Badak 1. sukun  
2. pepaya  
3. petai  
4. jeruk siam  
5. sirsak  
6. jambu air  
7. salak  
8. belimbing  
9. durian  
10. pisang  
11. nangka  
12. mangga  
13. duku  
14. jambu biji  
15. sawo  
16. Alpukat  

35.16 
28.61 
14.33 
14.29 
12.35 
11.57 
10.33 
7.03 
6.95 
5.48 
4.76 
3.85 
3.22 
3.14 
2.95 
2.59 

1. Rambutan,  
2. jeruk besar,  
3. nanas,  
4. manggis,  
5. melinjo, dan  
6. jengkol 

Marang Kayu 1. Alpukat  
2. durian  
3. jeruk besar  

56.40 
35.95 
32.80 

1. Duku,  
2. nanas,  
3. melinjo 



 
 
 

 
 

 

47 

4. sirsak  
5. jeruk siam  
6. pepaya  
7. jambu air  
8. sukun  
9. sawo  
10. jambu biji  
11. rambutan  
12. manggis  
13. belimbing  
14. manga  
15. jengkol  
16. nangka  
17. petai  
18. pisang  
19. salak  

10.01 
9.87 
9.72 
8.60 
7.36 
6.49 
5.43 
4.97 
4.36 
4.46 
3.81 
3.71 
3.65 
3.58 
2.16 
1.74 

Muara Kaman 1. sawo  
2. jambu air  
3. duku  
4. jambu biji  
5. rambutan  
6. belimbing  
7. durian  
8. sukun  
9. sirsak  
10. jeruk besar  
11. Alpukat  
12. nangka  
13. mangga  
14. jeruk siam  
15. pisang  
16. melinjo  
17. salak  
18. pepaya  
19. petai  

36.32 
20.12 
19.64 
15.40 
10.26 
10.10 
9.45 
6.43 
6.17 
5.27 
4.67 
4.31 
4.22 
2.92 
3.15 
2.97 
2.82 
2.56 
2.28 

1. Nanas,  
2. manggis,  
3. jengkol 

Kenohan 1. nangka  
2. Mangga  
3. durian  
4. jeruk besar  
5. nenas  

 

3.65 
2.75 
1.40 
1.20 
1.06 

1. Alpukat,  
2. rambutan,  
3. jeruk siam, 
4.  jambu biji,  
5. jambu air,  
6. duku,  
7. sawo,  
8. pepaya,  
9. pisang,  
10. salak,  
11. manggis,  
12. belimbing,  
13. sirsak,  
14. sukun,  
15. melinjo,  
16. petai,  
17. jengkol. 

Kembang Janggut 1. mangga  34.77 1. Sawo,  
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C. Kecamatan Biofarmatika 

Tanaman biofarmatika belum memiliki cakupan luas di Kukar. Laos di 

Kecamatan Muara Badak memiliki nilai LQ tertinggi (21.81) tetapi hanya 

unggul di lima kecamatan. Jahe memiliki cakupan paling luas, unggul di tujuh 

kecamatan (Tabel 7). Keempat jenis tanaman biofarmatika basis di empat 

kecamatan: Samboja, Muara Muntai, Kenohan, dan Tabang. Kecamatan ini 

dapat disebut sebagai kecamatan biofarmatika. Komoditas biofarmatika belum 

memiliki cakupan yang luas, baru diusahakan di delapan kecamatan 

Tabel 7.  Nilai Rerata Koefisien LQ Komoditas Tanaman 
Biofarmatika Menurut Kecamatan Berbasis Luas Panen 
(ha) di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019. 

Kecamatan Jahe Laos Kencur Kunyit 

Samboja 1.43 3.96 2.94 3.64 

Muara Jawa 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sanga-Sanga 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. durian  
3. Alpukat  
4. jeruk besar  
5. pisang  
6. jambu biji  
7. sirsak  
8. duku  
9. belimbing  
10. rambutan  
11. jeruk siam  
12. manggis  
13. jambu air  
14. nangka  

17.45 
2.03 
6.92 
5.74 
5.59 
5.21 
5.08 
4.89 
4.38 
4.25 
3.91 
3.13 
1.50 

2. pepaya,  
3. nanas,  
4. salak,  
5. sukun,  
6. melinjo,  
7. petai, dan  
8. jengkol. 

Tabang 1. Mangga  
2. belimbing  
3. durian  
4. jeruk besar  
5. petai  
6. jambu biji  
7. duku   
8. nangka  
9. rambutan  
10. jeruk siam  
11. sirsak  
12. jambu air  
13. sawo  
14. sukun  
15. salak  

19.74  
16.76 
14.14 
10.21 
10.06 
9.67 
7.27 
7.26 
6.38 
6.10 
4.74 
4.64 
3.18 
2.62 
1.26 

1. Alpukat,  
2. pepaya,  
3. pisang,  
4. nanas,  
5. manggis,  
6. melinjo, dan  
7. jengkol 
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Loa Janan 0.00 0.00 0.00 0.00 

Loa Kulu 2.02 0.04 0.03 0.07 

Muara Muntai 1.08 4.79 7.40 5.57 

Muara Wis 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kota Bangun 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tenggarong 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sebulu 2.00 0.14 0.03 0.25 

Tenggarong Seberang 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anggana 1.94 0.04 2.74 0.07 

Muara Badak 0.94 21.81 0.03 0.07 

Marang Kayu 0.00 0.00 0.00 0.00 

Muara Kaman 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kenohan 1.17 6.41 7.88 3.39 

Kembang Janggut 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabang 1.35 5.07 7.22 2.36 

 
 
Tabel 8.  Peringkat Biofarmatika Basis Menurut Kecamatan. 
Kecamatan Basis LQ > 1 Non Basis (LQ ≤ 1) 

Samboja 1. Laos  3.96 - 

 2. Kunyit  3.64  

 3. Kencur  2.94  

 4. Jahe  1.43  

Muara Jawa  0 0 

Sanga-Sanga  0 0 

Loa Janan  0 0 

Loa Kulu Jahe  2.02 1. Laos,  

   2. Kencur, dan 

   3. kunyit 

Muara Muntai 1. kencur  7.40 0 

 2. kunyit  5.57  

 3. laos  4.78  

 4. Jahe  1.08  

Muara Wis - 0 - 

Kota Bangun - 0 - 

Tenggarong - 0 - 

Sebulu Jahe  2.00 1. Laos,. 

   2. kencur, 

   3. kunyit 

Tenggarong Seberang - 0 - 

Anggana 1. kencur  2.74 1. Laos  

 2. Jahe  1.94 2. kunyit 

Muara Badak Laos  21.81 1. Jahe,  
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   2. kencur, 

   3. kunyit 

Marang Kayu - 0 - 

Muara Kaman - 0 - 

Kenohan 1. kencur  7.88  

 2. laos  6.41  

 3. kunyit  3.39  

 4. Jahe  1.17  

Kembang Janggut    

Tabang 1. kencur  7.22  

 2. laos  5.07  

 3. kunyit  2.36  

 4. Jahe  1.35  

 
D. Kecamatan Perkebunan 
 

Komoditas kakao di Muara Kaman memiliki nilai LQ tertinggi (12.90) tetapi 

komoditas ini hanya unggul di empat kecamatan. Karet tersebar merata dan 

menjadi komoditas basis di sebelas kecamatan.  

Komoditas karet seperti halnya dengan tanaman pangan dan 

hortikultura mengalami tantangan perubahan lahan. Menurut data BPS, pada 

tahun 2018, areal tanaman karet di Kukar seluas 18.208,49 ha berkurang pada 

tahun 2019 menjadi 18.031,99 atau mengalami penurunan 176.5 ha. 

Grafik 2. Luas Areal Tanaman Karet Menurut Kecamatan (ha) di 
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2019 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (diolah). 
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Tabel 9. Nilai Rerata Koefisien LQ Komoditas Tanaman Perkebunan 
Menurut Kecamatan Berbasis Luas Panen di Kabupaten Kutai 
Kartanegara, 2014-2019 

Kecamatan Karet Kelapa 
Kelapa 
Sawit 

Kopi Kakao Lada 

Samboja 0.48 2.13 0.94 0.86 0.06 1.13 

Muara Jawa 0.60 3.33 0.42 8.84 0.33 0.00 

Sanga-Sanga 1.47 0.22 0.70 3.83 0.00 0.00 

Loa Janan 0.43 0.32 0.81 0.33 0.27 5.59 

Loa Kulu 0.98 0.38 1.17 0.10 1.74 0.00 

Muara Muntai 1.83 0.03 0.65 0.00 0.00 0.06 

Muara Wis 2.00 0.02 0.88 0.00 0.00 0.03 

Kota Bangun 1.99 0.22 0.82 0.27 0.03 0.00 

Tenggarong 0.85 0.42 1.53 0.62 0.00 0.00 

Sebulu 1.50 0.23 1.17 0.52 0.15 0.02 

Tenggarong Seberang 2.23 0.99 0.37 0.73 0.00 0.00 

Anggana 1.71 1.46 0.57 0.00 0.00 0.05 

Muara Badak 1.12 0.18 1.30 0.07 0.00 0.79 

Marang Kayu 1.65 1.26 0.67 0.03 0.01 0.16 

Muara Kaman 1.24 1.23 0.90 0.63 12.90 0.08 

Kenohan 1.04 0.48 1.31 1.58 2.84 0.00 

Kembang Janggut 0.11 0.05 2.18 0.01 5.15 0.00 

Tabang 0.62 0.00 1.87 0.00 0.00 0.00 
 
Tabel 10. Peringkat Tanaman Perkebunan Basis Menurut Kecamatan.  
Kecamatan Basis LQ > 1 Non Basis (LQ ≤ 1) 

Samboja 1. Kelapa  2.13 1. Karet  

 2. Lada  1.13 2. kelapa sawit 

   3. kopi 

   4. kakao. 

Muara Jawa 1. kopi  8.84 1. Karet 

 2. Kelapa  3.33 2. kelapa sawit 

   3. kakao  

   4. lada 

Sanga-Sanga 1. kopi  3.83 1. Kelapa  

 2. Karet  1.47 2. kelapa sawit 

   3. kakao 

   4. lada. 

Loa Janan Lada 5.59  1. Karet 

   2. kelapa 

   3. kelapa sawit 

   4. kopi 

   5. kakao 
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Loa Kulu 1. Kelapa sawit  1.17 1. Karet  

 2. kakao  1.74 2. kelapa 

   3. kopi  

   4. lada 

Muara Muntai Karet  1.83 1. Kelapa 

   2. kelapa sawit 

   3. kopi 

   4. kakao 

   5. lada. 

Muara Wis Karet  2.00 1. Kelapa 

   2. kelapa sawit 

   3. kopi 

   4. kakao 

   5. lada. 

Kota Bangun Karet  1.99 1. Kelapa 

   2. kelapa sawit 

   3. kopi 

   4. kakao 

   5. lada. 

Tenggarong Kelapa sawit  1.17 1. Karet 

   2. kelapa 

   3. kopi  

   4. kakao 

   5. lada 

Sebulu 1. Karet  1.50 1. Kelapa,  

 2. kelapa sawit  1.17 2. kopi,  

   3. kakao, dan  

   4. lada 

Tenggarong Seberang Karet  2.23 1. Kelapa 

   2. kelapa sawit 

   3. kopi 

   4. kakao 

   5. lada. 

Anggana Karet  1.71 1. Kelapa sawit,  

 kelapa  1.46 2. kopi,  

   3. kakao, dan  

   4. lada 

Muara Badak Karet  1.26  1. Kelapa sawit,  

 kelapa 1.65 2. kopi,  

   3. kakao, dan  

   4. lada 

Marang Kayu 1. Karet  1.65 1. Kelapa sawit,  

 2. dan kelapa  1.26 2. kopi,  
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   3. kakao, dan  

   4. lada 

Muara Kaman 1. kakao  12.90 1. Kelapa sawit,  

 2. Karet  1.24 2. kopi, dan  

 3. kelapa  1.23 3. lada. 

Kenohan 1. kakao  2.84 1. Kelapa  

 2. kopi  1.58 2. lada 

 3. Kelapa sawit  1.31  

Kembang Janggut 1. kakao  5.15 1. Karet,  

 2. Kelapa sawit  2.18 2. kelapa,  

   3. kopi  

   4. lada 

Tabang Kelapa sawit  1.87 1. Karet 

   2. kelapa  

   3. kopi  

   4. kakao  

   5. lada 

 
 
E. Kecamatan Peternakan 
 

Kambing menjadi komoditas basis di sepuluh kecamatan, sapi dan babi 

masing-masing di tujuh kecamatan, dan kerbau hanya basis di empat 

kecamatan.  Pada komoditas sapi, Kecamatan Anggana mengalami penurunan 

status dari basis selama tahun 2014-2017 (LQ 1.26; 1.25; 1.25; 1.46) menjadi 

non basis pada 2019 (LQ 0.92). Artinya kecamatan ini, antara tahun 2014-

2017 di samping mampu mencukupi konsumsi dalam kecamatan dan 

memasok keluar kecamatan tetapi pada tahun 2019 hanya mampu memenuhi 

kebutuhan setempat.  

Tabel 11. Nilai Rataan Koefisien LQ Komoditas Peternakan Ruminansia 
Menurut Kecamatan Berbasis Populasi di Kabupaten Kutai 
Kartanegara, 2014-2019 

Kecamatan Sapi Potong Kerbau Kambing Babi 

Samboja 1.34 0.39 0.56 0.39 

Muara Jawa 1.30 0.21 0.90 0.00 

Sanga-Sanga 1.24 0.07 1.74 0.19 

Loa Janan 0.54 0.23 1.00 4.18 

Loa Kulu 1.03 0.15 1.31 0.43 

Muara Muntai 0.61 9.01 0.16 0.00 
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Muara Wis 0.73 7.02 0.22 0.59 

Kota Bangun 0.76 0.65 2.12 0.13 

Tenggarong 0.76 0.22 1.38 1.89 

Sebulu 0.87 0.85 1.25 1.55 

Tenggarong Seberang 0.85 0.32 1.75 0.93 

Anggana 1.16 0.54 1.18 0.00 

Muara Badak 0.86 0.30 1.12 1.97 

Marang Kayu 0.86 1.51 0.77 1.76 

Muara Kaman 0.89 2.12 1.36 0.00 

Kenohan 1.11 0.45 0.44 1.76 

Kembang Janggut 1.28 0.81 0.32 0.83 

Tabang 0.49 0.02 0.16 6.54 
 

Berdasarkan hasil perhitungan LQ yang disajikan pada Tabel 12 

menunjukkan bahwa 5 komoditas peternakan yang berada pada posisi basis 

bervariasi antar kecamatan. Komoditas ruminansia basis atau non basis sangat 

ditentukan oleh kondisi geografis tiap kecamatan. Di Kecamatan yang terletak 

di pedalaman Mahakam cenderung kerbau menjadi basis, bahkan kerbau di 

Kecamatan Muara Muntai memiliki nilai LQ paling tinggi (9.01). Artinya, 

komoditas kerbau tidak hanya mencukupi di kecamatan tersebut tetapi dapat 

di jual ke luar kecamatan. 

Tabel 12. Peringkat Peternakan Ruminansia Basis Menurut Kecamatan. 

Kecamatan Basis LQ > 1 
Non Basis  
(LQ ≤ 1) 

Samboja Sapi Potong  1.34 1. Kerbau,  

   2. kambing,  

   3. babi 

Muara Jawa Sapi potong  1.30 1. Kerbau,  

   2. kambing,  

   3. babi 

Sanga-Sanga 1. Sapi potong  1.24 1. Kerbau   

 2. kambing  1.74 2. babi 

Loa Janan Babi  4.18 1. Sapi potong,  

   2. kerbau, 

   3. dan kambing 

Loa Kulu Kambing  1.31 1. Sapi potong, 

   2. kerbau, 

   3. babi 

Muara Muntai Kerbau  9.01 1. Sapi potong,  



 
 
 

 
 

 

55 

   2. kambing,  

   3. babi 

Muara Wis Kerbau  7.02 1. Sapi potong,  

   2. kambing, 

   3. babi 

Kota Bangun Kambing  2.12 1. Sapi potong,  

   2. kerbau,  

   3. babi 

Tenggarong 1. babi  1.89 1. Sapi potong, 

 2. Kambing  1.38   2. kerbau 

Sebulu 1. babi  1.55 1. Sapi potong,  

 2. Kambing  1.25 2. kambing 

Tenggarong Seberang Kambing 1.75 1. Sapi potong 

   2. Kerbau 

   3. babi 

Anggana 1. Kambing 1.18 1. Kerbau 

 2. Sapi potong 1.16 2. Babi 

Muara Badak 1. babi  1.97 1. Sapi potong,  

 2. Kambing 1.12 2. kerbau 

Marang Kayu 1. babi  1.76 1. Sapi potong,  

 2. Kerbau  1.51 2. kambing 

Muara Kaman 1. Kerbau  2.12 1. Sapi potong,. 

 2. kambing  1.36 2. babi 

Kenohan 1. babi  1.76 1. Kerbau,  

 2. Sapi potong  1.11 2. kambing 

Kembang Janggut Sapi potong  1.28 1. Kerbau,  

   2. kambing,  

   3. babi. 

Tabang Babi  6.54 1. Sapi,  

   2. kerbau,  

   3. dan kambing 

 

Ayam buras dan itik memiliki nilai LQ dan cakupan yang luas. Baik 

ayam buras maupun itik diusahakan di seluruh kecamatan Kukar, hanya nilai 

LQ ayam buras menjadi basis di empat belas kecamatan sedangkan itik di dua 

belas kecamatan. Itik di Muara Wis memiliki nilai LQ tertinggi. Artinya, itik di 

Kecamatan tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan setempat tetapi 

dapat di jual ke luar kecamatan (tabel 13). 
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Tabel 13. Nilai Rerata Koefisien LQ Komoditas Peternakan Unggas 
(ekor) Menurut Kecamatan Berbasis Populasi di Kabupaten 
Kutai Kartanegara, 2014-2019 

Kecamatan Ayam Buras 
Ayam 

Potong 
Ayam 

Petelur 
Itik 

Samboja 0.38 1.06 0.46 0.30 

Muara Jawa 0.67 1.04 0.00 3.41 

Sanga-Sanga 6.78 0.15 14.71 41.78 

Loa Janan 0.13 1.09 0.00 0.43 

Loa Kulu 4.28 0.72 0.00 12.69 

Muara Muntai 7.35 0.29 0.00 20.42 

Muara Wis 13.06 0.00 0.00 41.08 

Kota Bangun 9.64 0.14 0.00 24.32 

Tenggarong 2.30 0.90 0.00 0.26 

Sebulu 3.42 0.79 0.00 0.44 

Tenggarong Seberang 3.57 0.43 24.02 2.22 

Anggana 2.37 0.90 0.00 15.36 

Muara Badak 0.20 1.08 0.61 0.18 

Marang Kayu 5.36 0.62 2.11 0.09 

Muara Kaman 16.25 0.00 0.00 2.72 

Kenohan 13.92 0.03 0.00 12.66 

Kembang Janggut 14.66 0.00 0.00 13.65 

Tabang 14.92 0.03 0.00 5.92 
 
Tabel 14. Peringkat Peternakan Unggas Basis Menurut Kecamatan. 

Kecamatan Basis LQ > 1 
Non Basis  
(LQ ≤ 1) 

Samboja Ayam potong  1.06 1. Ayam buras,  

   2. ayam petelur,  

   3. dan itik 

Muara Jawa Itik 3.41 1. Ayam potong,  

   2. ayam buras,  

   3. ayam petelur,  

Sanga-Sanga 1. itik  41.78 Ayam potong 

 2. ayam petelur  14.71  

 3. Ayam buras  6.78  

Loa Janan Ayam potong  1.09 1. Ayam buras,  

   2. ayam petelur,  

   3. dan itik 

Loa Kulu 1. itik  12.69 1. Ayam potong 

 2. Ayam buras  4.28 2. ayam petelur 

Muara Muntai 1. itik  20.42 1. Ayam potong 

 2. Ayam buras  7.35 2. ayam petelur 
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Muara Wis 1. itik  41.08 1. Ayam potong 

 2. Ayam buras  13.06 2. ayam petelur 

Kota Bangun 1. itik  24.32 1. Ayam potong 

 2. Ayam buras  9.64 2. ayam petelur 

Tenggarong Ayam buras  2.30 1. Ayam potong  

   2. ayam petelur 

   3. itik 

Sebulu Ayam buras  3.42 1. Ayam potong 

   2. ayam petelur 

   3. itik 

Tenggarong Seberang 1. ayam petelur  24.02 Ayam potong. 

 2. Ayam buras  3.57  

 3. itik  2.22  

Anggana 1. itik 15.36 1. Ayam potong 

 2. Ayam buras 2.37 2. Ayam petelur 

Muara Badak Ayam potong 1.08 1. Ayam buras 

   2. Ayam petelur 

   3. itik 

Marang Kayu 1. Ayam buras 5.36 1. Ayam potong 

 2. Ayam petelur 2.11 2. itik 

Muara Kaman 1. Ayam buras 6.25 1. Ayam potong 

 2. itik 2.72 2. Ayam petelur 

Kenohan 1. Ayam buras 13.92 1. Ayam potong 

 2. itik 12.66 2. Ayam petelur 

Kembang Janggut 1. Ayam buras 14.66 1. Ayam potong 

 2. itik 13.65 2. Ayam petelur 

Tabang 1. Ayam buras 14.92 1. Ayam potong 

 2. itik 5.92 2. Ayam petelur 

 

 
F. Kecamatan Perikanan 
 

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, diketahui keramba menjadi basis di sebelas 

kecamatan. Perairan umum, tambak, kolam masing-masing unggul di delapan 

kecamatan. Budidaya perikanan sawah menjadi basis di dua kecamatan dan 

budidaya laut hanya basis di satu kecamatan (Tabel 15). 
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Tabel 15. Nilai Rerata Koefisien LQ Komoditas Perikanan Menurut Kecamatan 
Berbasis Produksi (ton) di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2014-2019 

Kecamatan 
Perikanan 

Laut 
Perairan 
Umum 

Budidaya 
Laut 

Tambak Kolam 
Kera
mba 

Sawah 

Samboja 2.50 0.00 0.37 1.66 1.65 0.00 6.00 

Muara Jawa 2.23 0.00 0.53 1.49 0.18 0.00 0.00 

Sanga-Sanga 2.83 0.23 0.00 0.46 12.98 0.42 0.00 

Loa Janan 0.00 0.05 0.00 1.00 6.70 3.28 0.00 

Loa Kulu 0.00 0.03 0.00 1.10 4.72 4.45 0.00 

Muara Muntai 0.00 3.19 0.00 0.31 0.02 1.32 0.00 

Muara Wis 0.00 2.55 0.00 0.47 0.00 1.62 0.00 

Kota Bangun 0.00 2.56 0.00 0.32 0.76 1.66 0.00 

Tenggarong 0.00 0.07 0.00 1.06 3.40 4.36 0.00 

Sebulu 0.00 1.62 0.00 0.72 5.24 2.13 0.00 
Tenggarong 
Seberang 0.00 0.05 0.00 1.09 4.58 4.70 0.00 

Anggana 1.46 0.00 0.75 2.00 0.72 0.01 3.59 

Muara Badak 2.22 0.00 0.54 1.44 0.63 0.00 0.00 

Marang Kayu 2.20 0.00 8.90 1.67 0.37 0.00 0.00 

Muara Kaman 0.00 2.70 0.00 0.25 0.56 1.50 0.00 

Kenohan 0.00 2.73 0.00 0.20 0.00 1.46 0.00 
Kembang 
Janggut 0.00 2.80 0.00 0.24 0.98 1.30 0.00 

Tabang 0.00 3.31 0.00 0.32 5.46 0.63 0.00 
 

Kecamatan Samboja memiliki komoditas unggulan perikanan paling 

banyak (empat basis) di banding kecamatan lain. Samboja dengan demikian 

menjadi kecamatan perikanan. Kecamatan dengan tiga komoditas basis 

terdapat di lima kecamatan. Sebagian besar kecamatan di Kukar dicirikan oleh 

dua komoditas perikanan basis (dua belas kecamatan). 

Dari perhitungan LQ komoditas perikanan, Kukar dicirikan oleh 

ketergantungan tinggi terhadap sungai. Kualitas lingkungan sungai sangat 

menentukan produksi perikanan. Dalam konteks desentralisasi kewenangan 

Bupati kepada Camat perlu memperhatikan pelimpahan kewenangan yang 

berkaitan dengan masalah lingkungan. 

Tabel 16. Peringkat Perikanan Basis Menurut Kecamatan 

Kecamatan Basis LQ > 1 
Non Basis  
(LQ ≤ 1) 

Samboja 1. sawah  6.00 1. Perairan umum 

 2. Perikanan laut  2.50 2. budidaya laut 
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 3. Tambak  1.66 3. keramba 

 4. kolam dan  1.65  

Muara Jawa 1. Perikanan laut  2.23 1. Perairan umum 

 2. tambak  1.49 2. budidaya laut 

   3. kolam 

   4. keramba 

   5. sawah 

Sanga-Sanga 1. kolam  12.98 1. Perairan umum 

 2. Perikanan laut  2.83 2. budidaya laut 

   3. tambak 

   4. keramba 

   5. sawah 

Loa Janan 1. Kolam  6.70 1. Perikanan laut 

 2. keramba  3.28 2. perairan umum 

   3. budidaya laut 

   4. tambak 

   5. sawah 

Loa Kulu 1. kolam  4.75 1. Perairan laut 

 2. keramba  4.45 2. perairan umum 

 3. Tambak  1.10 3. budidaya laut 

   4. sawah 

Muara Muntai 1. Perairan umum  3.19 1. Perikanan laut 

 2. keramba  1.32 2. budidaya laut 

   3. kolam 

   4. sawah 

Muara Wis 1. Perairan umum  2.55 1. Perikanan laut 

 2. keramba  1.62 2. budidaya laut 

   3. kolam 

   4. sawah 

Kota Bangun 1. Perairan umum  2.56 1. Perikanan laut 

 2. keramba  1.66 2. budidaya laut 

   3. tambak 

   4. kolam 

   5. sawah 

Tenggarong 1. keramba  4.36 1. Perikanan laut 

 2. kolam  3.40 2. perairan umum 

 3. Tambak  1.06 3. budidaya laut 

   4. sawah 

Sebulu 1. kolam  5.24 1. Perairan laut 

 2. keramba  2.13 2. budidaya laut 

 3. Perairan umum  1.62 3. tambak 

   4. sawah. 

Tenggarong Seberang 1. keramba  4.70 1. Perikanan laut 
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 2. kolam  4.58 2. perairan umum 

 3. Tambak  1.09 3. budidaya laut 

   4. sawah. 

Anggana 1. sawah  3.59 1. Perairan umum 

 2. tambak  2.00 2. budidaya laut 

 3. Perikanan laut  1.46 3. kolam 

   4. keramba. 

Muara Badak 1. Perikanan laut  2.22 1. Perairan umum 

 2. tambak  1.44 2. budidaya laut 

   3. kolam 

   4. keramba 

   5. sawah. 

Marang Kayu 1. budidaya laut  8.90 1. Perairan umum 

 2. Perikanan laut  2.20 2. keramba 

 3. tambak  1.67 3. sawah 

Muara Kaman 1. Perairan umum  2.70 1. Perikanan laut 

 2. keramba  1.50 2. budidaya laut 

   3. kolam 

   4. sawah 

Kenohan 1. Perairan umum  2.73 1. Perikanan laut 

 2. keramba  1.46 2. budidaya laut  

   3. tambak  

   4. kolam  

   5. sawah 

Kembang Janggut 1. Perairan umum  2.80 1. Perairan laut  

 2. keramba  1.30 2. budidaya laut 

   3. tambak 

   4. kolam 

   5. sawah 

Tabang 1. kolam  5.46 1. Perairan laut  

 2. Perairan umum  3.31 2. budidaya laut  

   3. tambak 

   4. keramba  

   5. sawah 
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BAB IV 
STRATEGI PENGUATAN KECAMATAN 

MELALUI PELIMPAHAN KEWENANGAN BERBASIS POTENSI  
 

 
A. Pendekatan Penguatan 

Hasil analis LQ pada bab III menunjukkan bahwa kecamatan di Kabupaten 

Kutai Kartanegara memiliki variasi keunggulan komparatif. Karena itu, 

penguatan kecamatan melalui pelimpahan kewenangan menggunakan 

pendekatan keragaman. Pendekatan keragaman menekankan pada basis 

potensi atau keunggulan komparatif, keragaman sosial-budaya atau kearifan 

lokal setiap kecamatan. Dengan pendekatan ini  diharapkan kecamatan dapat 

menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan 

keunggulan komparatif yang dimiliki setiap kecamatan (Tabel 17), tanpa 

meninggalkan nilai-nilai sosial-budaya.  Muara dari pendekatan ini adalah 

terwujudnya kecamatan inovatif. 

 Tetapi pelimpahan kewenangan berbasis potensi harus dilaksanakan 

secara bertahap. Sebagai langkah awal, kewenangan yang realistik bisa 

dilimpahkan seperti tercantum dalam Tabel 20. Kewenangan Delegatif poin 19 

dan 20 di bawah. Menurut kajian ini, ada dua alasan: Pertama, temuan kajian 

ini bahwa meskipun pelimpahan kewenangan telah diimplementasikan sejak 

2011 (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2011 tentang 

Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat), tetapi organisasi, 

tatalaksana, koordinasi, dan monev belum terlembaga dengan baik. Ini 

dikarenakan oleh permasalahan dasar seperti yang dikemukakan pada bab 

awal. Kajian ini menyarankan untuk melakukan penguatan pada area 

organisasi dan tatalaksana, pelembagaan monitoring dan evaluation, analisis 

beban kerja (ABK), analisis jabatan (Anjab), perencanaan kebutuhan pegawai, 

perencanaan pembiayaan, dan infrastruktur terlebih dahulu sebelum 

melimpahkan kewenangan yang lebih banyak. Karena jika area ini tidak 

dibenahi di awal perencanaan, kewenangan yang dilimpahkan tidak akan 
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efektif, tidak hanya membebani kecamatan tetapi juga penganggaran akan 

tidak tepat sasaran. Kedua, menurut informasi Bappeda, akan terjadi efisiensi 

anggaran pada tahun 2021.  

 

Tabel 17. Relevansi Kewenangan Berbasis Potensi 

ZONA No. Kecamatan Keunggulan Komparatif 

PANTAI 1 Anggana Tanaman Pangan: 
Kedelai, kacang tanah, ubi kayu, 
jagung, ubi jalar, kacang hijau 

   Sayuran:  
kangkung, sawi, bayam 

   Buah:  
sirsak, belimbing, sukun, alpukat, 
jambu biji, pepaya, jambu air, durian, 
petai, sawo, jengkol, nangka, jeruk 
siam, manga, manggis, pisang, 
melinjo, duku, rambutan, salak 

   Biofarmatika: 
kencur, jahe 

   Perkebunan: 
karet, kelapa 

   Peternakan: 
kambing, sapi potong, itik, ayam 
buras 

   Perikanan: 
sawah, tambak, perikanan laut 

 2 Muara Badak Tanaman Pangan: 
Kedelai, padi ladang, kacang tanah, 
ubi kayu 

   Sayuran:  
bayam, kangkung, sawi, cabai besar 

   Buah:  
sukun, pepaya, petai, jeruk siam, 
sirsak, jambu air, salak, belimbing, 
durian, pisang, nangka, manga, duku, 
jambu biji, sawo, alpukat 
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   Biofarmatika: 
-- 

   Perkebunan: 
karet, kelapa 

   Peternakan: 
babi, kambing, ayam potong 
(peternakan); perikanan laut, tambak 

   Perikanan: 
budidaya laut, perikanan laut, 

 3 Samboja Tanaman Pangan: 
Jagung, padi sawah;  

   Sayuran:  
bawang merah, kacang panjang, 
buncis, cabai besar, cabai rawit, 
tomat  

   Buah:  
nanas  

   Biofarmatika: 
laos, kunyit, kencur, jahe  

   Perkebunan: 
kelapa, lada  

   Peternakan: 
sapi potong, ayam potong  

   Perikanan: 
sawah, perikanan laut, tambak  

 4 Muara Jawa Tanaman Pangan: 
Padi ladang, ubi kayu, jagung 

   Sayuran:  
bawang merah, sawi, bayam, 
kangkung, kacang panjang 

   Buah:  
duku, sukun, belimbing, manggis, 
durian, alpukat, salak, jeruk siam, 
sirsak, jambu air, rambutan, pisang, 
manga, pepaya, jambu biji, petai 

   Biofarmatika: 
-- 
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   Perkebunan: 
kopi, kelapa 

   Peternakan: 
sapi potong itik 

   Perikanan: 
perikanan laut, tambak 

 5 Sanga-Sanga Tanaman Pangan: 
Padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, 
kacang tanah, kedelai 

   Sayuran:  
kangkung, cabai rawit, tomat, terung, 
kacang panjang, cabai besar 

   Buah:  
manggis, jengkol, pepaya, rambutan, 
petai, jambu air, durian, sirsak, 
manga, pisang, jeruk siam, belimbing, 
jambu biji, sukun, salak, sawo, 
melinjo 

   Biofarmatika: 
-- 

   Perkebunan: 
kopi, karet 

   Peternakan: 
sapi potong, kambing, itik, ayam 
petelur, ayam buras 

   Perikanan: 
kolam, perikanan laut 

 6 Marang Kayu Tanaman Pangan: 
Jagung, padi sawah 

   Sayuran:  
bayam, kangkung, sawi, cabai besar 

   Buah:  
alpukat, durian, jeruk besar, sirsak, 
jeruk siam, pepaya, jambu air, sukun, 
sawo, jambu biji, rambutan, manggis, 
belimbing, manga, jengkol, nangka, 
petai, pisang, salak 

   Biofarmatika: 
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-- 

   Perkebunan: 
karet, kelapa 

   Peternakan: 
babi, kerbau, ayam buras, ayam 
petelur 

   Perikanan: 
Budi daya laut, perikanan laut, 
tambak. 

TENGAH 7 Loa Kulu Tanaman Pangan: 
Kedelai, padi sawah 

   Sayuran:  
sawi, bayam, cabai besar, tomat 

   Buah:  
nangka, jambu air, petai, belimbing, 
sawo, manggis, salak, jambu biji, 
sirsak, sukun, pepaya, manga, 
rambutan, durian 

   Biofarmatika: 
jahe 

   Perkebunan: 
kelapa sawit, kakao 

   Peternakan: 
kambing, itik, ayam buras 

   Perikanan: 
kolam, keramba, tambak 

 8 Loa Janan Tanaman Pangan: 
Jagung, Ubi kayu, padi sawah 

   Sayuran:  
sawi, kangkung, bayam, buncis, cabai 
besar 

   Buah:  
salak, sawo, durian, jengkol, jambu 
biji, alpukat, rambutan, jeruk besar, 
jambu air, petai, jeruk siam, sirsak, 
belimbing, sukun, pisang, pepaya, 
duku, manggis 

   Biofarmatika: 
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-- 

   Perkebunan: 
lada 

   Peternakan: 
babi, ayam potong 

   Perikanan: 
kolam, keramba 

 9 Tenggarong Tanaman Pangan: 
Padi sawah 

   Sayuran:  
bawang merah, kacang panjang, 
cabai rawit, kangkung, tomat 

   Buah:  
jambu biji, jeruk besar, durian, salak, 
sirsak, sukun, petai, belimbing, 
manga, jambu air, manggis, jeruk 
siam, alpukat, rambutan, pisang, 
sawo nangka, melinjo 

   Biofarmatika: 
-- 

   Perkebunan: 
kelapa sawit 

   Peternakan: 
babi, kambing, ayam buras  

   Perikanan: 
keramba, kolam, tambak 

 10 Sebulu Tanaman Pangan: 
Kedelai, kacang tanah, ubi kayu, padi 
sawah, ubi jalar 

   Sayuran:  
buncis, terung, tomat, cabai rawit 

   Buah:  
pepaya, duku, alpukat, pisang, sirsak, 
nangka, salak, petai, rambutan, 
durian, sawo, sukun, jambu biji 

   Biofarmatika: 
jahe 
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   Perkebunan: 
karet, kelapa sawit 

   Peternakan: 
babi, kambing, ayam buras 

   Perikanan: 
kolam, keramba, perairan umum 

 11 Muara Kaman Tanaman Pangan: 
Ubi jalar, kacang tanah, kedelai, ubi 
kayu, padi sawah 

   Sayuran:  
tomat, buncis, terung, ketimun, cabai 
besar 

   Buah:  
sawo, jambu air, duku, jambu biji, 
rambutan, belimbing, durian, sukun, 
sirsak, jeruk besar, alpukat, nangka, 
manga, jeruk siam, pisang, melinjo, 
salak, pepaya, petai 

   Biofarmatika: 
-- 

   Perkebunan: 
kakao, karet, kelapa 

   Peternakan: 
kerbau, kambing, ayam buras, itik 

   Perikanan: 
perairan umum, keramba 

 12 Tenggarong 
Seberang 

Tanaman Pangan: 
Ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, 
padi sawah 

   Sayuran:  
bawang merah, terung, ketimun, 
tomat, cabai besar, kacang panjang 

   Buah:  
manggis, jambu air, alpukat, pepaya, 
duku, durian, jeruk siam, sawo, petai, 
sirsak, manga, rambutan, melinjo, 
jengkol, salak, pisang, jeruk besar, 
belimbing, nangka 
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   Biofarmatika: 
-- 

   Perkebunan: 
karet 

   Peternakan: 
kambing, ayam petelur, ayam buras, 
itik 

   Perikanan: 
keramba, kolam, tambak 

HULU 13 Kota Bangun Tanaman Pangan: 
Ubi jalar, kacang tanah, ubi kayu 

   Sayuran:  
bawang merah, buncis, sawi, tomat, 
terung 

   Buah:  
jambu air, pepaya, nangka, sukun, 
melinjo, belimbing, manggis, sawo, 
pisang, jambu biji, sirsak, jengkol 

   Biofarmatika: 
-- 

   Perkebunan: 
karet 

   Peternakan: 
kambing, itik, ayam buras 

   Perikanan: 
perairan umum, keramba 

 14 Muara Wis Tanaman Pangan: 
Padi ladang, ubi kayu 

   Sayuran:  
bawang merah, ketimun, terung, 
cabai rawit 

   Buah:  
duku, jambu air, rambutan, sukun, 
jambu biji, nangka, mangga, pisang, 
durian 

   Biofarmatika: 
-- 
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   Perkebunan: 
karet 

   Peternakan: 
kerbau, itik, ayam buras 

   Perikanan: 
perairan umum, keramba 

 15 Muara Muntai Tanaman Pangan: 
Kacang hijau, kedelai, kacang tanah, 
ubi kayu, ubi jalar, padi ladang 

   Sayuran:  
kangkung, sawi, bayam, cabai besar 

   Buah:  
duku jeruk siam, sirsak, jambu biji, 
sawo, durian, sukun, pepaya, manga, 
nangka, rambutan 

   Biofarmatika: 
kencur, kunyit, laos, jahe 

   Perkebunan: 
karet 

   Peternakan: 
kerbau, itik, ayam buras 

   Perikanan: 
perairan umum, keramba 

 16 Kenohan Tanaman Pangan: 
Kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, 
padi ladang  

   Sayuran:  
Kangkung, cabai, 

   Buah:  
nangka, manga, durian, jeruk besar, 
nanas 

   Biofarmatika: 
kencur, laos, kunyit, jahe 

   Perkebunan: 
kakao, kopi, kelapa sawit 

   Peternakan: 
sapi potong, ayam buras, itik 
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   Perikanan: 
perairan umum, keramba 

 17 Kembang Janggut Tanaman Pangan: 
Kacang hijau, padi ladang, ubi kayu, 
ubi jalar, kacang tanah 

   Sayuran:  
kangkung, sawi, cabai rawit, bayam, 
ketimun, cabai besar 

   Buah:  
manga, durian, alpukat, jeruk besar, 
pisang, jambu biji, sirsak, duku, 
belimbing, rambutan, jeruk siam, 
manggis, jambu air, nangka 

   Biofarmatika: 
-- 

   Perkebunan: 
kakao, kelapa sawit 

   Peternakan: 
sapi potong, ayam buras, itik 

   Perikanan: 
perairan umum, keramba 

   Tanaman Pangan: 
Padi ladang, kedelai, kacang tanah, 
ubi kayu, ubi jalar 

 18 Tabang Tanaman Pangan: 
Padi ladang, kedelai, kacang tanah, 
ubi kayu, ubi jalar 

   Sayuran:  

kangkung, bayam, cabai besar, tomat, 
cabai rawit, terung 

   Buah:  
manga, belimbing, durian, jeruk 
besar, petai, jambu biji, duku, 
nangka, rambutan, jeruk siam, sirsak, 
jambu air, sawo, sukun, salak 

   Biofarmatika: 
kencur, laos, kunyit, jahe 

   Perkebunan: 
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kelapa sawit 
   Peternakan: 

babi, ayam buras, itik 
   Perikanan: 

kolam, dan perairan umum 
 

B. Siklus Penguatan dan Langkah-Langkah Strategis 

 

Perencanaan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi yang 

berkelanjutan akan menjadi elemen kunci penguatan kecamatan melalui 

pelimpahan kewenangan (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus Penguatan 

 

 Siklus tersebut akan bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuan 

kecamatan inovatif hanya apabila proses ini memperhatikan strategi-strategi 

dasar penguatan kecamatan yang terkait satu dengan yang lain. Langkah-

langkah strategis tersebut mencakup: 

VISI	  MISI	  
KABUPATEN	  

PERCONTOHAN	  

PROGRAM	  
KEGIATAN	  

VISI	  MISI	  
KECAMATAN	  

PERENCANAAN	  
&	  

ANGGARAN	  
 

IMPLEMENTASI	  
&	  

ANGGARAN	  
	  

MONEV	  
&	  

ANGGARAN	  
 

REGULASI	  
ORGANISASI	  
TATALAKSANA	  
APARATUR	  
KEUANGAN	  

INFRASTRUKTUR	  
AKUNTABILITAS	  
SUBSIDIARITY	  
INTERMEDIARY	  

 

1 tahun 5 tahun 
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1. Strategi Intervensi Lingkungan. 

 

Langkah strategis pada aspek lingkungan ini ditujukan untuk mendorong 

penguatan agar kecamatan memahami visi dan tujuan pelimpahan 

kewenangan sebagai instrumen untuk mewujudkan kecamatan yang inovatif. 

Pemerintah kabupaten dan kecamatan hasus mampu merespon perkembangan 

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik  dan sekaligus menciptakan lingkungan 

yang mendorong pemerintahan yang inovatif. Hal ini perlu dilakukan untuk 

menciptakan kultur dalam lembaga kecamatan yang mampu merespon 

kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang berkualitas. 

Pemahaman terhadap visi dan tujuan pelimpahan kewenangan diharapkan 

akan mampu melahirkan terobosan, metode, dan sistem pelayanan.  

Penguatan kemampuan untuk responsif terhadap perubahan dari 

lingkungan menjadi hal kunci. Proses ini secara kongkrit bisa dilakukan lewat 

intervensi program penguatan regulasi atau kebijakan yaitu dengan mengubah 

fomat kebijakan dari peraturan bupati ke surat keputusan agar lebih adaptif 

terhadap perubahan hasil pemantauan dan evaluasi, intensifikasi sosialisasi 

dan internalisasi kebijakan pelimpahan kewenangan berbasis potensi. Bentuk 

sosialisasi dapat juga dilakukan dalam bentuk program kompetisi inovasi 

kecamatan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan sehingga 

pendekatan keragaman dalam kebijakan pelimpahan kewenangan yang baru 

dapat diadopsi dan diinternalisasi dengan baik oleh pemerintah kecamatan.  

 

 

2. Strategi pengembangan jejaring komunikasi dan mekanisme koordinasi 

 

Penguatan kecamatan bisa dilakukan tidak hanya dengan mendelegasikan 

kewenangan ke kecamatan namun juga memastikan bahwa kewenangan yang 

didelegasikan bekerja secara terkoordinasi dengan lembaga yang lainnya. 

Proses ini perlu dijamin melalui strategi pembenahan komunikasi dan 
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koordinasi baik secara internal di dalam kecamatan maupun secara eksternal 

terutama dalam kaitannya dengan organisasi perangkat daerah yang lain. Hal 

ini perlu dilakukan mengingat seringkali kewenangan-kewenangan yang 

dimiliki OPD terhambat karena lemahnya proses komunikasi dan koordinasi 

yang memadai. Karena itulah upaya penguatan kecamatan juga perlu 

diarahkan untuk memastikan tersedianya jaringan fungsional, komunikasi, dan 

koordinasi antar aktor dalam pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini 

secara kongkrit bisa dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas OPD 

dengan cara memanfaatkan mekanisme dan perangkat yang sudah ada.  

Diperlukan SOP komunikasi dan koordinasi yang terkait dengan 

pelimpahan kewenangan ke kecamatan. Akhir-akhir ini, dalam era industri 4.0 

pengembangan jejaring komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi (TI). Kajian ini menyarankan untuk 

mengembangkan e-Kecamatan. 

 

3. Strategi pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia 

 

Penguatan kelembagaan kecamatan melalui pemberian kewenangan oleh 

pemerintah daerah tidak akan bekerja secara maksimal bila tidak ditopang oleh 

anggaran yang memadai serta penyediaan SDM dan infrastuktur. Kewenangan 

tanpa sumberdaya dan infrastruktur hanya akan menambah beban baru bagi 

kecamatan dan membuat kewenangan yang diberikan tidak mendorong 

peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan. Pemerintah daerah perlu 

mendesain strategi ini. Pertanyaan strategis yang muncul adalah kewenangan 

apa yang akan diberikan ke kecamatan? Pembiayaan diambilkan dari mana? 

SDM dan infrastrukturnya ditopang dari mana? 

 Strategi pengembangan dari tiga hal ini bisa dilakukan dengan 

memperkuat kapasitas ekonomi kabupaten. Tanpa kapasitas pembiayaan yang 

kuat dari kabupaten maka potensi sumber daya yang akan dialokasikan ke 

kecamatan juga akan terbatas. 
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4. Strategi Pembiayaan Pelimpahan Kewenangan Berbasis Money Follow 

Program; 

 

Sejak 2017, Pemerintah telah memperkenalkan pendekatan penganggaran 

berbasis program (money follow program/MFP) dengan diterbitkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mulai berlaku 

29 Mei 2017. Namun PP tersebut baru operasional pada tingkat kementerian. 

Sementara, Pemerintah Daerah belum memiliki pedoman atau petunjuk teknis 

bagaimana mengimplementasikan pendekatan penganggaran tersebut dalam 

setiap tahapan penyusunan APBD. 

Saat review laporan awal dan antara kajian ini melalui FGD santer 

terdengar bahwa tahun depan akan terjadi efisiensi anggaran di lingkungan 

Pemkab. Kutai Kartanegara tetapi pada saat yang sama muncul semangat 

menguatkan kecamatan melalui pelimpahan kewenangan. Tentu, semangat ini 

berkonsekuensi pada ketersediaan pembiayaan, sumber daya aparatur, dan 

infrastruktur. Karena itu, pendekatan MFP menjadi alternatif dalam strategi 

pembiayaan pelimpahan kewenangan ke kecamatan untuk menjembatani 

efisiensi anggaran di satu sisi dan semangat penguatan kecamatan melalui 

pelimpahan kewenangan di sisi lain. 

Pada prinsipnya penganggaran dengan pendekatan program prioritas 

atau MFP menegaskan perlunya strategi alokasi yang berdasarkan pada bobot 

program/kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan Pemkab. 

Kutai Kartanegara melalui Bappeda. MFP juga menggarisbawahi adanya fase 

penilaian atas program-program yang akan diajukan. Program-program yang 

memberi manfaat besar pada masyarakat lah yang akan mendapatkan prioritas 

utama dalam pengalokasian anggaran, kemudian diikuti oleh program-program 

dengan dengan bobot atau rangking di bawahnya. Penyusunan rangking 

program menjadi penting untuk merespon jikalau terjadi efisiensi anggaran 

dengan memangkas pembiayaan untuk program/kegiatan yang memiliki bobot 
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atau rangking rendah.  Prinsipnya tidak semua program/kegiatan yang muncul 

atau yang diusulkan kecamatan sebagai akibat dari pelimpahan kewenangan 

akan didanai. Hanya program/kegiatan yang memberikan manfaat bagi 

masyarakat atau yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten yang akan di 

danai. Dalam konteks ini, kualitas monev pelimpahan kewenangan menjadi 

basis data penting bagi perencanaan pelimpahan pada setiap siklus tahunan.  

Penerapan MFP dalam strategi pembiayaan pelimpahan kewenangan 

kepada kecamatan akan menciptakan kompetisi antar kecamatan. Bagi 

kecamatan yang tidak mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan 

kepadanya, maka anggarannya dialihkan kepada kecamatan yang nilai capaian 

kinerjanya di atas rata-rata sebagai implementasi dari reward & punishment 

dalam tata kelola pemerintahan. Dengan kata lain, kecamatan yang banyak 

mendukung atau berkontribusi signifikan terhadap program prioritas 

Pemerintah Kabupaten, harus mendapatkan alokasi sumber daya (SDM dan 

anggaran) yang juga sepadan. Demikian sebaliknya, kecamatan yang tidak 

signifikan mendukung program prioritas, maka tidak menjadi prioritas dalam 

alokasi anggaran pembangunan dan memerlukan pembinaan. 

Langkah-langkah penerapan MFP sebagai strategi pembiayaan 

pelimpahan kewenangan kepada camat: Pertama, semua program prioritas di 

Kabupaten Kutai Kartanegara disusun terlebih dahulu oleh Bappeda yang 

merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih. Kedua, masing-masing 

Kecamatan mengusulkan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang 

dilimpahkan. Ketiga, kegiatan yang diusulkan terkait dengan pelimpahan 

kewenangan tersebut harus disesuaikan dengan program prioritas yang telah 

ditentukan oleh Bappeda. Pada konteks inilah, penyusunan kegiatan sebaiknya 

tidak hanya berdasarkan pada norma-norma standar yang telah dilaksanakan, 

tetapi juga diperlukan terobosan kegiatan yang bersifat pembaruan (inovatif) 

yang menitikberatkan pada hasil dapat diukur dan dirasakan dampaknya 

secara langsung oleh masyarakat. Kecamatan yang mampu melakukan 

terobosn ini perlu diapreseasi dengan pembiayaan, SDM, dan sapras yang 
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sebanding sebagai reward. Tetapi pengalokasian SDM dan sapras sebagai 

implikasi dari penerapan MFP, kajian ini menyarankan untuk terlebih dahulu 

dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta pemetaan kebutuhan 

infrastruktur. Strategi pembiayaan pelimpahan kewenangan berbasis MFP 

dapat dilakukan dengan penysunan kebijakan pembiayaan pelimpahan 

kewenangan berbasis MFP atau terintegrasi dalam Surat Keputusan Pelimpahan 

Kewenangan, dan kegiatan bimbingan teknis MFP. 

 

5.  Strategi monitoring dan evaluasi 

 

Kewenangan yang diberikan kepada kecamatan perlu  didukung dengan 

adanya instrumen monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi berkala 

perlu dilakukan agar pemberian kewenangan ke kecamatan tidak menjadi 

beban baru bagi kecamatan yang justru akan menghambat fungsi dasar 

kecamatan. Karena itu perlu ada upaya untuk mengembangkan instrumen SOP 

monev serta instrumen dan SOP pertanggungjawaban pelaksanaan pelimpahan 

kewenangan. 



 

C. Rencana Aksi Penguatan 

Tabel 18. Rencana Aksi Penguatan Kecamatan Melalui Pelimpahan Kewenangan 

 

Area Penguatan Program Kegiatan Output 
Tahun 

Penanggung 
Jawab 

2021 2022 2023 2024 2025 

Kebijakan 
  
  
  
  
  

Pengembangan Kebijakan 
Pelimpahan Kewenangan 
Berbasis Potensi 

Penyusunan Kebijakan 
Pelimpahan Kewenangan 
Berbasis Potensi Kecamatan 

SK Pelimpahan 
Kewenangan Berbasis 
Potensi Kecamatan 

          
Bag. 
Pemerintahan 

Perubahan Kebijakan dari 
Perbup menjadi SK 

Perubahan mind set pemerintah 
kecamatan dalam Kebijakan 
Pelimpahan Kewenangan dari 
seragam ke Berbasis Potensi 
  
  
  

Sosialisasi & Internalisasi 
pelimpahan kewenangan 
berbasis potensi ke 18 
Kecamatan 

Sosialisasi Pelimpahan 
Kewenangan Berbasis 
Potensi 

          
Tim 
Koordinasi 

Publikasi SK Pelimpahan 
Kewenangan Berbasis 
Potensi 

Publikasi SK Pelimpahan 
Kewenangan di website 
Pemkab Kukar 

          

Tim 
Koordinasi 
(Bag. 
Pemerintahan/ 
Bappeda) 

Penyusunan Instrumen 
Penilaian Kecamatan 
Inovatif 

SK Instrumen Penilaian 
Kecamatan Inovatif 

      

	  	  
  

Tim 
Koordinasi 
(Bag. 
Pemerintahan/ 
Bappeda) 

Lomba Kecamatan Inovatif 
Penghargaan Kecamatan 
Inovatif 

      
	  	  

  Bappeda 

Organisasi  
  
  

Pengembangan Sistem 
Koordinasi dan Komunikasi 
yang teritegrasi 
  

Pembentukan Tim 
Koordinasi Pelimpahan 
Kewenangan 

SK Tim Koordinasi 
Pelimpahan Kewenangan 	  	           

Bag. 
Pemerintahan 
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Penetapan Sekretariat Tim 
Koordinasi 

SK Sekretariat Tim 
Koordinasi 	  	           

Bag. 
Pemerintahan 

Penyusunan Pedoman Tata 
Kerja & Tatalaksana Tim 
Koordinasi Pelimpahan 
Kewenangan 

SK Tata Kerja dan 
Tatalaksana Tim 
Koordinasi 

          
Tim 
Koordinasi 

Tatalaksana 
  
  
  

  
Penyusunan Petunjuk 
Pelaksanaan, & petunjuk teknis 
/pedoman/SOP berbasis 
teknologi informasi 
  
  

Penyusunan petunjuk teknis 
atau standard operating 
procedure (SOP) sistem 
koordinasi dan komunikasi 

SK SOP Sistem Koordinasi 
& Komunikasi 

          
Bag. 
Pemerintahan 

Pengembangan sistem 
koordinasi dan komunikasi 
berbasis web (e-Kecamatan) 

website e-Kecamatan   

	  

      
Diskominfo 
dan Bag. 
Pemerintahan 

Penyusunan Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk 
Teknis Setiap Kewenangan 
yang dilimpahkan 

SK Petunjuk Pelaksanaan 
dan Petunjuk Teknis 
Setiap Kewenangan yang 
dilimpahkan 

          

Tim 
Koordinasi 
dan Bag. 
Organisasi 
Tatalaksana 
Setda 

Publikasi dan penyebaran 
data dan rekomendasi hasil 
monev, hasil pertemuan 
forum pemangku 
kepentingan yang dapat 
diakses dengan cepat 

Dokumen hasil Monev & 
hasil-hasil pertemuan 
yang dipublikasikan di 
website/medsos dalam 
bentuk pdf 

          
Tim 
Koordinasi 

Aparatur 
  
  
  
  

Perencanaan Pelatihan Pegawai 
Kecamatan Bebasis Pelimpahan 
Kewenangan 

Penyusunan Rencana 
Pelatihan pegawai 
kecamatan berbasis 
pelimpahan kewenangan 

Dokumen Rencana 
Pelatihan Pegawai 
Kecamatan berbasis 
pelimpahan kewenangan 

          BKPSDM 
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Peningkatan kapasitas pegawai 
dalam melaksanakan 
pelimpahan kewenangan 

Bimtek Kecamatan Inovatif Bimtek   

	  	  
      

OPD Terkait 
(Dinas 
Pertanian, 
Peternakan, 
Perikanan) 

Peningkatan kapasitas pegawai 
dalam pengelolaan money 
follow program 

Bimtek money follow 
program 

Bimtek           Bappeda 

Pengembangan pelimpahan 
kewenangan sesuai beban kerja 
dan kapasitas 

Analisis Beban Kerja 
Aparatur (ABK) kecamatan 

Dokumen ABK           

Bag. 
Organisasi & 
Tatalaksana 
Setda 

Analisis Jabatan (Anjab) 
Kecamatan 

Dokumen Anjab           

Bag. 
Organisasi & 
Tatalaksana 
Setda 

Penempatan SDM Aparatur 
ke kcamatan 

Surat Keputusan 
Penempatan 

          BKPSDM 

Keuangan 
Pengelolaan keuangan 
Pelimpahan Kewenangan 
Berbasis money follow program 

Penyusunan Kebijakan 
tatakelola keuangan 
pelimpahan kewenangan 
berbasis money follow 
program 

SK Tatakelola keuangan 
pelimpahan kewenangan 
berbasis money follow 
program 

          Bappeda 

Implementasi money follow 
program dalam pembiayaan 
pelimpahan kewenangan 
kepada kecamatan 

RKA Kecamatan           Setiap 
Kecamatan 
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Sapras 
Peningkatan Sapras berbasis 
Pelimpahan 

Penyusunan rencana 
kebutuhan sapras 
pendukung pelimpahan 
kewenangan 

Dokumen Rencana Sapras 
Pendukung Pelimpahan 
Kewenangan 

          Bappeda 

Penyediaan Sapras 
pendukung pelimpahan 
kewenangan 

Sarana pendukung           Bag. PBJ Setda 

Akuntabilitas 
Pengelolaan Akuntabilitas 
Pelimpahan Kewenangan 

Menyusun pedoman 
monitoring dan evaluasi 

SK  & Pedoman Monev           
Bag. 
Pemerintahan 

Melaksanakan monitoring 
dan evaluasi  

Dokumen hasil monev           

Tim 
Koordinasi/Ba
g. 
Pemerintahan 

Tindak lanjut hasil monev 
untuk siklus perencanaan 
pelimpahan berikutnya 

SK Perubahan Pelimpahan 
Kewenangan 

          

Tim 
Koordinasi/Ba
g. 
Pemerintahan 

Menyusun SOP tata cara 
pelaporan pelaksanaan 
pelimpahan kewenangan 

SOP tata cara pelaporan 
pelaksanaan pelimpahan 
kewenangan 

          
Tim 
Koordinasi 

Pengembangan media 
pengaduan masyarakat 

Portal 
www.kukarkab.go.id 

          
Tim 
Koordinasi 

Pengelolaan pengaduan 
masyarakat 

Dokumen Laporan           
Tim 
Koordinasi 

Bimbingan teknis pengelola 
Monev 

Bimtek           
Tim 
Koordinasi 

Evaluasi eksternal 
pelaksanaan pelimpahan 
kewenangan 

Dokumen evaluasi           
 Tim 
Koordinasi 
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Padu serasi/penyelarasan 
Renja Kabupaten dengan 
Renja Kecamatan 

Dokumen hasil 
penyelarasan 

     Bappeda 

Subsidiarity 
Pengembangan kecamatan 
Inovatif 

Perencanaan pilot project 
kecamatan inovatif 

Dokumen Perencanaan 
kecamatan inovatif 

          

Bappeda 
Pelaksanaan Kebijakan 
Kecamatan Inovatif Melalui 
Pilot Project 

Surat Keputusan tentang 
Pilot Project Kecamatan 
Inovatif 

          

Intermediary 

Memperkuat kecamatan sebagai 
pusat untuk tatakelola dan 
bantuan teknis desa 

Perencanaan Kebutuhan 
Bimtek Tatakelola 
pemerintahan desa sesuai 
kewenangan yang 
dilimpahkan 

Dokumen perecanaan 
kebutuhan  

    

	  	  

    

DPMD (Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa) 

Pelaksanaan Bimtek Bimtek     	  	       

Memperkuat kapasitas 
kecamatan untuk melakukan 
sinkronisasi program kerja dan 
aktivitas pemberdayaan 
masyarakat baik yang diinisiasi 
pemerintah, swasta, dan 
organisasi kemasyarakat 

ToT Perencanaan 
pembangunan desa ToT     

	  	  

    



 

D. Identifikasi Kewenangan Atributif dan Delegatif untuk Kecamatan di 

Kabupaten Kutai Kartanegara 

Seperti yang sudah disampaikan di bagian sebelumnya secara umum terdapat 

dua jenis kewenangan yang dimiliki kecamatan yaitu kewenangan atributif dan 

kewenangan delegatif. Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang 

melekat dan diberikan kepada suatu institusi yang didasarkan pada peraturan 

perundangan. Sementara itu kewenangan delegatif adalah kewenangan yang 

berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih 

tinggi.  

Berdasarkan pada pada hal di atas maka ada dua pola pendelegasian 

kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada kecamatan. Pertama, pola 

homogen yaitu pendelegasian kewenangan yang dilakukan secara seragam 

untuk semua kecamatan. Model pendelegasian ini tidak memperhatikan 

kondisi atau karakteristik wilayah dari masing-masing kecamatan sehingga 

jenis kewenangan yang diberikan kesemua kecamatan adalah sama. Kedua, 

pola heterogen yaitu memberi kewenangan tambahan kepada kecamatan yang 

bersifat spesifik yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.  

 

1. Kewenangan Homogen 

Basis pendefinisian pemberian kewenangan untuk kecamatan di Kutai 

Kartanegara dalam model homogen ini didasarkan pada dua hal. Pertama, 

kewenangan atributif yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, kewenangan yang diberikan oleh 

kabupaten kepada semua kecamatan yang ada dalam kabupaten tersebut yang 

didasarkan karakteristik Kutai Kartanegara sebagai daerah transisi. Menurut 

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Camat memiliki kewenangan atributif 

yang diatur dalam Pasal 225 ayat (1). Secara umum kewenangan atributif ini 

bersifat homogen ini meliputi: 
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Tabel 19. Kewenangan Homogen Pemerintah Kecamatan 

No. Tugas Camat Detil Tugas 
1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan 

umum di tingkat Kecamatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaan 
urusan pemerintahan umum.  

1. Mendorong terciptanya 
stabilitas wilayah guna 
terwujudnya dinamisasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah 

2. Mengembangkan pembinaan 
wawasan kebangsaan dan 
ketahanan nasional. 

3. Mengembangkan pembinaan 
persatuan dan kesatuan 
bangsa.  

4. Mengembangkan pembinaan 
kerukunan masyarakat guna 
mewujudkan stabilitas 
keamanan, 

5. Menangani konflik sosial.  
6. Mendorong pengembangan 

kehidupan demokrasi 
berdasarkan Pancasila. 

2. Mengoordinasikan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat. 

1. Partisipasi masyarakat dalam 
forum musyawarah 
perencanaan pembangunan di 
desa/Kelurahan dan 
Kecamatan. 

2. Sinkronisasi program kerja dan 
kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan 
oleh Pemerintah dan swasta di 
wilayah kerja Kecamatan.  

3. Efektivitas kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di 
wilayah Kecamatan. 

4. Pelaporan pelaksanaan tugas 
pemberdayaan masyarakat di 
wilayah kerja Kecamatan 
kepada bupati/walikota. 

3. Mengoordinasikan upaya 
penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum.  

1. Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
Tentara Nasional Indonesia, 
dan instansi vertikal di wilayah 
Kecamatan.  

2. Harmonisasi hubungan dengan 
tokoh agama dan tokoh 
masyarakat. 

3. Pelaporan pelaksanaan 
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pembinaan ketenteraman dan 
ketertiban kepada bupati/wali 
kota. 

4. Mengoordinasikan penerapan dan 
penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah.  

 

1. Sinergitas dengan perangkat 
daerah yang tugas dan 
fungsinya di bidang penegakan 
peraturan perundang-
undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

2. Pelaporan pelaksanaan 
penerapan dan penegakan 
peraturan perundang-
undangan di wilayah 
Kecamatan kepada bupati/wali 
kota. 

5. Mengoordinasikan pemeliharaan 
prasarana dan sarana pelayanan umum.  

 

1. Sinergitas dengan perangkat 
daerah dan/atau instansi 
vertikal yang terkait. 

2. Pelaksanaan pemeliharaan 
prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum yang 
melibatkan pihak swasta. 

3. Pelaporan pelaksanaan 
pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas pelayanan umum di 
wilayah Kecamatan kepada 
bupati/wali kota.  

 
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di tingkat 
Kecamatan.  

1. Sinergitas perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan dengan 
perangkat daerah dan instansi 
vertikal terkait. 

2. Efektivitas penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan di 
tingkat Kecamatan. 

3. Pelaporan penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan di 
tingkat Kecamatan kepada 
bupati/wali kota. 

7. Membina dan mengawasi 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang mengatur desa. 

1. Perencanaan kegiatan 
pelayanan kepada masyarakat 
di Kecamatan. 

2. Fasilitasi percepatan 
pencapaian standar pelayanan 
minimal di wilayahnya. 

3. Efektivitas pelaksanaan 
pelayanan kepada masyarakat 
di wilayah Kecamatan.  
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4. Pelaporan pelaksanaan 
kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat di wilayah 
Kecamatan kepada bupati/wali 
kota melalui sekretaris daerah. 

8. Melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah 
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan 
oleh unit kerja perangkat daerah 
kabupaten/kota yang ada di kecamatan.  

 

 

 

 Di luar kewenangan atributif yang ada kecamatan Kutai juga perlu 

mendapatkan kewenangan homogen dari Pemerintah Kabupaten sebagai 

strategi untuk mengelola karakter transisi Kutai Kartanegara. Kewenangan itu 

diantaranya adalah: 

5. Mediasi dan penanganan konflik sumber daya alam; 

6. Mengkoordinir inisiasi lokal untuk menangani problem lingkungan yang 

dihasilkan oleh industri ekstraktif. 

 

2. Kewenangan Delegatif 

 

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 mengindikasikan bahwa Camat juga 

memiliki kewenangan delegatif. Ini misalnya diatur dalam 226 yang 

menyatakan bahwa:  

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 

ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan 

bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.  

2.  Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai 

dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada 

Kecamatan yang bersangkutan.  
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 Hasil dari identifikasi awal dari tim peneliti setidaknya menunjukkan 

ada beberapa kewenangan delegatif yang bisa dipertimbangkan untuk 

diberikan ke kecamatan. Tetapi harus digarisbawahi bahwa kewenangan 

delegatif bersifat dinamis sangat tergantung pada hasil pemantuan dan 

evaluasi, serta hasil analisis beban kerja (ABK). Dalam arti bahwa kewenangan 

dapat ditarik kembali jika kewenangan tersebut tidak relevan dilaksanakan 

oleh kecamatan. Pada konteks inilah money follow program menjadi penting 

untuk menerapkan sistem reward and punishment bagi kecamatan. 

Tabel 20. Kewenangan Delegatif 

No BIDANG URUSAN 

1 Pendidikan dan 
Kebudayaan 

a. Pelantikan Kepala Sekolah Dasar Negeri 
b. Koordinasi penganggaran pemeliharaan 

sarana dan prasarana pendidikan 
c. Fasilitasi pembinaan lembaga adat  
d. Koordinasi pembinaan kesenian sesuai 

dengan potensi dan kearifan lokal 
2 Kesehatan a. Koordinasi upaya peningkatan tingkat 

kesehatan masyarakat 
b. Koordinasi penanganan penyakit 

endemik 
3 Pekerjaan Umum Menerbitkan surat rekomendasi terkait IMB: 

a. Rekomendasi IMB rumah tinggal luas 
maksimal 250 m2 

b. Pemutihan IMB rumah tinggal  
c. Pembangunan infrastruktur skala kecil 

(jalan lingkungan yang dilaksanakan pada 
kegiatan padat karya dan tidak 
menggunakan alat berat serta 
menggunakan material lokal). 

4 Perumahan dan Kawasan 
Permukiman  

a. Bidang air bersih, untuk jaringan pipa 
distribusi yang hanya melayani 1 (satu) 
zona kelurahan atau kecamatan setempat 
dengan jenis kegiatan terdiri dari 
sambungan rumah dan spesifikasi 
jaringan pipa distribusi pada lokasi 
kelurahan dengan jenis pipa PVC-AW  

b. Pembangunan dan Perbaikan MCK 
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umum.  
c. Pengelolaan sampah rumah tangga di 

wilayah kecamatan yang belum ada 
UPTD pengelolaan sampah  

d. Pembuatan taman dalam wilayah 
kecamatan 

5 Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum Serta 
Perlindungan Masyarakat  
 

a. Mengkoordinasikan penerapan dan 
penegakan peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah. 

b. Koordinasi, fasilitasi dan konsultasi 
pelaksanaan patroli kewilayahan terhadap 
pelanggaran. 

c. Penyelenggaraan perlindungan 
masyarakat dilakukan melalui 
pengorganisasian dan pemberdayaan 
masyarakat 

d. Seksi Trantib sebagai unsur pelaksana di 
kecamatan 

e. Pembinaan terhadap organisasi 
kepemudaan dan kemasyarakatan  

f. Fasilitasi pertemuan rutin tokoh 
masyarakat lintas kelompok sosial 

6 Bidang Sosial a. Rekomendasi pengumpulan sumbangan 
untuk penanggulangan bencana dan 
kegiatan sosial di lingkungan kecamatan 

b. Rekomendasi ijin pendaftaran LSM yang 
bergerak dibidang sosial  

c. Mengidentifikasi dan mengoordinasikan 
kebutuhan dasar dan pemulihan trauma 
bagi korban bencana  

d. Pendataan dan pengelolaan data fakir 
miskin di kecamatan  

e. Penerbitan Surat keterangan tidak mampu  
f. Mengoordinasikan penanganan persoalan 

NAPZA dan masalah sosial lainnya.  
g. Pemetaan kerawanan sosial di masing-

masing wilayah 
7 Bidang Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  
 

Penerbitan AK/1 

8 Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan 

a. Koordinasi dan pengawasan perempuan 
penyandang masalah sosial. 
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Perlindungan Anak b. Koordinasi dan pengawasan anak-anak 
penyandang masalah sosial . 

c. Koordinasi perlindungan pekerja 
perempuan dan anak. 

9 Bidang Ketahanan 
Pangan 

a. Fasilitasi pelaksanaan program pangan 
dari Pemerintah  

b. Identifikasi potensi kerawanan pangan . 
c. Koordinasi dan pengawasan produksi 

hasil pangan 
10 Bidang Pertanahan dan 

Penataan Ruang 
a. Membuat Surat Pernyataan Pelepasan 

Hak Atas Tanah (SPHAT)  
b. Mengidentifikasi potensi sengketa lahan.  
c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa 

lahan.  
d. Mengkoordinasikan proses penataan 

ruang berbasis kawasan. 
11 Bidang Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 
a. Pelaksanaan pencegahan kerusakan 

lingkungan yang diakibatkan oleh 
kegiatan perusahaan/masyarakat  

b. Pelaksanaan kegiatan ketertiban, 
kebersihan dan keindahan (K-3) diwilayah 
kecamatan  

c. Mengoordinasikan kegiatan rehabilitasi 
lahan dan penghijauan. 

12 Bidang Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

a. Kartu Identitas Anak: melakukan scanner 
Pas Photo dan melakukan upload hasil 
scanner pada menu biodata penduduk 
dengan menggunakan Aplikasi SIAK 
dengan mencocokkan fisik dokumen.  

b. Perubahan Elemen Data terkait kelahiran, 
kematian, perkawinan, perceraian, dan 
updating data.  

c. Pencatatan dan input pindah dan pindah 
datang penduduk. 

d. Perekaman KTP-EL:Melakukan perekam 
Biometrik sebagaimana prosedur yang 
telah ditetapkan baik melalui Online dan 
Offline. 

13 Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa  

a. Asistensi APBDes  
b. Menyelenggarakan pelatihan aparat desa  
c. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa.  
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d. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa 
dan/atau kelurahan.  

e. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan 
Pendayagunaan aset desa.  

f. Fasilitasi penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa.  

g. Fasilitasi penerapan dan penegakkan 
peraturan perundang-undangan.  

h. Penyelenggaraan lomba/penilaian 
desa/kelurahan tingkat kecamatan  

i. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/ 
dan atau lurah dan Perangkat Desa dan 
atau kelurahan.  

j. Fasilitasi pemilihan kepala desa.  
k. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa dan/atau 
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.  

l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan 
kewajiban lembaga kemasyarakatan.  

m. Fasilitasi kerja sama antar Desa dan Desa 
dengan pihak ketiga.  

n. Fasilitasi penyelesaian perselisihan kerja 
sama desa  

o. Fasilitasi penyusunan program dan 
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 
Desa dan/atau Kelurahan  

p. Pembinaan pelaksanaan gerakan 
Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) tingkat kecamatan  

q. Pembinaan kegiatan pemuda, olahraga, 
dan karang taruna kecamatan.  

r. Pembinaan kegiatan keagamaan tingkat 
kecamatan. 

s. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan 
pemberdayaan Gabungan Kelompok 
Usaha Produktif kecamatan. 

t. Koordinasi program pembangunan 
infrastruktur antar-desa. 

14 Bidang Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana  
 

a. Monitoring kebutuhan alat dan obat 
kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan 
KB di tingkat kecamatan.  

b. Fasilitasi peran serta organisasi 
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kemasyarakatan tingkat Daerah 
kabupaten/kota dalam pelaksanaan 
pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-
KB  

c. Fasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan 
di tingkat kecamatan dan desa dalam 
pelayanan dan pembinaan KB 

15 Bidang Komunikasi dan 
Informatika 

a. Pemberian rekomendasi pengurusan ijin 
tower / menara telekomunikasi ke 
Kabupaten  

b. Pengawasan TC kabel berlangganan 
16 Bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  
 

Pemberian mekanisme pengurusan ijin 
penanaman modal di kecamatan  
 

17 Bidang Kepemudaan dan 
Olahraga 

a. Fasilitasi kegiatan kepemudaan  
b. Melakukan koordinasi dan pengawasan 

terhadap organisasi kepemudaan  
c. Mengidentifikasi potensi kerawanan sosial 

terkait konflik dan kekerasan serta 
penyalahgunaan obat terlarang di 
kalangan anak muda 

18 Bidang Kearsipan dan 
Perpustakaan  

Fasilitasi pengembangan perpustakaan desa. 
 

19 Bidang Kelautan dan 
Perikanan 

a. Koordinasi pemberdayaan nelayan kecil 
di wilayah kecamatan.  

b. Koordinasi pengelolaan dan 
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) di wilayah kecamatan.  

c. Koordinasi penerbitan SIUP di bidang 
pembudidayaan ikan di wilayah 
kecamatan.  

d. Koordinasi Pengelolaan dan 
pemberdayaan pembudidaya ikan di 
wilayah kecamatan.  

e. Koordinasi pengawasan sumber daya ikan 
di wilayah kecamatan.  

f. Koordinasi pengolahan hasil perikanan di 
wilayah kecamatan. 

20 Bidang Pertanian dan 
Peternakan 

a. Menerbitkan rekomendasi permohonan 
Kelompok Tani. 

b. Fasilitasi melalui UPT Pertanian di 
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Kecamatan 
21 Bidang Energi dan 

Sumber Daya Mineral  
Fasilitasi pemanfaatan sumber energi untuk 
pemenuhan listrik desa 

22 Bidang Perindustrian dan 
Perdagangan  
 

a. Penerbitan rekomendasi IUI kecil dan 
IUI Menengah.  

b. Penerbitan rekomendasi IPUI bagi 
industri kecil dan menengah.  

c. Penerbitan rekomendasi IUKI dan IPKI 
yang lokasinya di Daerah 
kabupaten/kota 

d. Penunjukan, penetapan lokasi pasar 
pindah/pasar malam diwilayah 
kecamatan (perindag)  

e. Penertiban pasar pindah/pasar malam 
(Perindag) 

23 Bidang Koperasi, Usaha 
Kecil, dan Menengah 

a. Memfasilitasi pengembangan UMKM 
tingkat kecamatan dan desa  

b. Identifikasi potensi UMKM berbasis 
potensi ekonomi kawasan  

c. Fasilitasi pendaftaran lembaga keuangan 
mikro 

24 Bidang Otonomi 
Daerah/Bapenda 
 

Inventarisasi aset dan pengelolaan pajak serta 
retribusi dilingkungan kecamatan  
 

25 Bidang Pemerintahan  
 

a. Fasilitasi penataan batas antar desa dalam 
wilayah kecamatan  

b. Fasilitasi penataan 
pemekaran/penggabungan desa/kelurahan  

c. Fasilitasi penyelesaian konflik antar desa 
dalam wilayah kecamatan  

d. Usul penetapan penjabat kepala desa  
e. Pembinaan Sumber Daya Aparatur di 

wilayah Kecamatan  
f. Fasilitasi kegiatan Pemilihan Umum 
g. Melaksanakan koordinasi 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
di wilayah kecamatan.   
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BAB V 

SIMPULAN  

 

Kajian ini diharapkan akan menjadi wahana untuk memahami tentang 

bagaimana kecamatan memainkan peran kunci dalam transisi sosial di Kutai 

Kartanegara. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang berhadapan 

langsung dengan masyarakat serta secara historis memiliki peran kewilayahan 

diharapkan akan lebih memainkan peran penting untuk mengantisipasi 

perubahan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Kabupaten 

Kutai Kartanegara. 

 Riset ini menegaskan bahwa upaya untuk menguatkan peran kecamatan 

di Indonesia tidak bisa dilakukan semata secara generik tanpa memperhatikan 

aspek-aspek khusus di setiap kecamatan. Hal tentunya juga menjadi poin 

penting dalam upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 

memaksimalkan peran kecamatan. Upaya penataan kelembagaan kecamatan 

di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu didasarkan pada pemahaman atas 

keragaman potensi dan persoalan yang dihadapi oleh tiap kecamatan. Setiap 

kecamatan memiliki dinamika sosial, ekonomi dan politik, serta karakter 

keruangan yang berbeda-beda yang tidak bisa ditangani melalui kelembagaan 

yang seragam. 

 Dari sisi potensi ekonomi, hasil analisis LQ menunjukkan bahwa 

kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki keunggulan komparatif 

yang berbeda-beda. Pelimpahan kewenangan kepada camat sebaiknya 

menggunakan pendekatan keberagaman potensi kecamatan (komoditas basis). 

Melalui pendekatan ini, kecamatan didorong menjadi kecamatan inovatif 

dengan memanfaatkan komoditas basis. 

 Di luar potensi ekonomi ini, penataan kecamatan di Kukar juga 

mempertimbangkan aspek regulatif yang mendefinisikan kewenangan atributif 

dan delegatif. Kajian merupakan salah satu bagian penting dari perencanaan 
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yang bersifat teknis,  kemauan politik dari semua pemangku kepentingan 

menjadi faktor kunci implementasi pelimpahan kewenangan. 

 Meski begitu, kajian ini menegaskan bahwa dalam penataan kecamatan 

diperlukan kehati-hatian untuk memperhatikan faktor internal dalam hubungan 

antar unit pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil riset lapangan 

yang dilakukan oleh tim menunjukkan bahwa kesulitan pada tingkat lembaga 

kecamatan ketika penguatan kelembagaan dilakukan adalah soal kesiapan 

kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah kabupaten. Kewenangan yang dilimpahkan seringkali tidak diikuti 

dengan dukungan pembiayaan dan sumber daya manusia secara memadai 

sehingga seringkali pelimpahan kewenangan yang ditujukan untuk menjadi 

titik masuk penguatan kecamatan justru sebaliknya berubah menjadi beban 

baru karena sulit untuk dijalankan. 
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