
BAB IV

GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN

1.1 Deskriptif Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam

Kabupaten Agam adalah sebuah Kabupaten yang terletak di provinsi

Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan Kabupaten ini dengan nama Kabupaten

Agam, didasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa nagari yang

berada dalam kawasan Kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga

dengan nama Luhak Agam. Kata Agam dalam bahasa Minang hanya untuk

merujuk kepada nama suatu kawasan, namun jika dirujuk dari bahasa Ibrani

(agam), dapat bermaksud dengan danau atau kolam atau rawa-rawa serta juga

dapat serumpun dengan kata agamon yang berarti alang-alang.

Kawasan Kabupaten ini bermula dari kumpulan beberapa nagari yang

pernah ada dalam kawasan Luhak Agam, pada masa pemerintahan Hindia-

Belanda, kawasan ini dijadikan Onderafdeeling Oud Agam dengan kota

Bukittinggi sebagai ibukotanya pada masa itu. Kemudian berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998, ditetapkan pada 7 Januari 1998,

ibukota Kabupaten Agam secara resmi dipindahkan ke Lubuk Basung.

a. Letak, Luas Dan Batas Wilayah Kabupaten Agam

Letak Daerah Kabupaten Agam terletak antara 00° 2' Lintang Selatan 99°

52' - 100° 23' Bujur Timur. Luas Daerah 2.232,30 Km2. Berikut batas-

batas daerah Kabupaten Agam:



Utara : Kabupaten Pasaman

Timur : Kabupaten Lima puluh Koto

Selatan :KabupatenPadangPariamandanKabupatenTanahDatar

Barat :SamuderaIndonesia

Kabupaten ini memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 0

meter sampai 2.891 meter diatas permuakaan laut dengan gunung merapi di

Kecamatan Banuhampu sebagai titik tertinggi. Topografi bagian barat

Kabupaten ini relatif datar dengan kemiringan kurang dari 8% sedangkan

sebagian selatan dan tenggara relatif curam dengan kemiringan lebih dari

45%.

Lebih dari 38% luas kabupaten ini, atau sekitar 85 km2 merupakan

daerah yang masih di tutupi hujan lebat. Hutan-hutan tersebut selain menjadi

cadangan persediaan air, merupakan suaka bagi berbagai hewan yang

dilindungi.

2. Visi Dan Misi Kabupaten Agam

Visi

a) Terwujudnya Kabupaten Agam yang berkeadilan, inofatif, sejahtera,

agamais, dan beradat menuju agam mandiri, berprestasi yang madani.

Misi

a) Meningkatkan kehidupa beragama dan norma adat berlandaskan

pronsip adat basandi syarak syarak basandi kitabbullah

b) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (good and clean

governance) dan profesional



c) Menigkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat

beriman dan berkarakter.

d) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas, erkelanjutan dan berkeadilan.

e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber

daya daerah berbasis pemberdayaaan masyarakat yang kreatif dan

inovatif.

f) Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang,

mitigasi bencana dan menjadikan agam sebagai destinasi pariwisata

unggulan.

g) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastrutur fisik, ekonomi dan

sosial.

1.1 Profil Kecamatan Lubuk Basung

Lubuk Basung adalah sebuah kota berstatus kecamatan yang menjadi

nama ibu kota kabupaten agam sumatera barat indonesia. Luas wilayahnya

33,226 Ha, atau sekitar 6,33% dari luas Kabupaten Agam. Kecamatan yang

berkedudukan pada ketinggian rata-rata 102 meter dari atas permukaan laut,

dan suhu udara maksimum mencapai 30C dan minimum 25C, memiliki batas-

batas administratif  wilayah sebagai berikut:

Utara : Kecamatan IV Nagari

Selatan : Kabupaten Padang Pariaman

Barat : Kecamatan Tanjung Mutiara

Timur : Kecamatan Tanjung Raya



Dengan pindahnya pusat Pemerintahan Kabupaten Agam dari Bukitinggi

ke Lubuk Basung pada tanggal 19 juli 1993 secara defacto kemudian

diperkuat dengan peraturan daerah agam nomor 8 tahun 1998, maka lubuk

basung dengan pusat pemerintahan di pindahkan ke Manggopoh.

Setelah memasuki daerah otonomi daerah, istilah desa diubah menjadi

nagari dengan sistem pemerintahan yang berpola kepala adat istiadat

masyarakat kabupaten agam. Dengan demikian wilayah kecamatan lubuk

basung terbagi kedalam 5 nagari dengan 26 jorong.

1.2 Kedudukan, Susunanan Organisasi, Tugas Pokok, Dan Fungsi Dinas

Kependudukan Dan Catatan Sipil

1.2.1 Kedudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Agam

Berdasarkan P eraturan Bupati Agam Nomor 63 Tahun 2016 pasal 2

menyebutkan kedudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Agam sebagai berikut:

a. Dinas merupakan unsur pelakasana urusan pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan

daerah.

b. Dinas Dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretariat daerah.

Susuanan Organisasi Dinas


