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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

1. Letak Geografis Kabupaten Alor  

Kabupaten Alor sebagai salah satu dari 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur yang adalah wilayah kepulauan dengan 15 pulau yaitu 9 pulau yang 

telah dihuni (Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Pura, Pulau Tereweng, Pulau Buaya, 

Pulau ternate, Pulau Kangge dan Pulau Kepa) dan 6 pulau lainnya belum atau tidak 

berpenghuni (Pulau Sika, Pulau Kapas, Pulau Lapang, Pulau Batang, Pulau Rusa, dan 

Pulau Kambing) yang terbagi dalam 17 wilayah Kecamatan, 17 Kelurahan dan 158 

Desa. Luas wilayah daratan 2.864,64 Km², luas wilayah perairan 10.773,62 Km² dan 

panjang garis pantai 287,10 Km. Secara geografis daerah ini terletak di bagian utara 

dan paling timur dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada: Lintang Selatan 

8º6’ LS - 8º36’ LS dan Bujur Timur 123º48’ BT - 25º48’ BT.  

Secara umum letak geografis dan administrasi wilayah Kabupaten Alor 

mempunyai batas sebagai berikut:  

Sebelah Utara   : Laut Flores  

Sebelah Selatan: Selat Ombay  

Sebelah Timur : Selat Wetar dan perairan Republik Timor Leste 

Sebelah Barat  : Selat Alor dan Kabupaten Lembata. 

 

 



40 

 

2. Keadaan Daerah  

 Wilayah Kabupaten Alor yang merupakan gugusan pulau besar dan kecil 

berpenghuni maupun tidak, dengan struktur wilayah yang didominasi oleh 

pegunungan yang tinggi, dibatasi oleh lembah dan jurang yang cukup dalam, dan di 

atas 60 persen wilayahnya memiliki tingkat kemiringan di atas 40 persen. Pada 

beberapa bagian wilayah dataran tinggi merupakan daerah yang cocok untuk 

pengembangan pertanian dan perkebunan karena memiliki tingkat kesuburan yang 

tinggi sedangkan daerah lereng dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan 

hutan dengan pola terasering yang cocok untuk pengembangan pertanian dan 

perkebunan karena memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sedangkan daerah lereng 

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan hutan dengan pola terasering. 

Morfologi Kabupaten Alor berupa dataran terdiri dari daratan pantai, daratan 

alluvial, dataran rombakan koral dan daratan rombakan batuan gunung api. Morfologi 

ini tersusun oleh batuan lunak bersifat lepas, urai dan belum padu sehingga rentan 

terhadap goncangan gempa bumi. Kota Kalabahi, Pailelang, Likuwatang, Lembur, 

Alemba, Adagai, Taramana, Kiralela, Niakena, Kolana dan Bukapiting (daratan pulau 

Alor) dan Kabir, Wailawar, Baranusa, Tude, Mauta, Kayang, Marisa, (daratan pulau 

Pantar) terletak pada morfologi daratan pantai dan daratan aluvial. Sedangkan 

morfologi bagian tengah Pulau Alor dan Pulau Pantar berupa perbukitan yang 

tersusun oleh endapan rombakan gunung api berumur tersier dan kuarter. Batuan ini 

sebagian besar lapuk, lepas, urai dan belum padu sehingga rentan terhadap goncangan 

gempa bumi yang dapat memicu terjadinya longsoran. 
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Luas daratan 2.864,64 Km2 atau 286.464 Ha, yang secara morfologi 

dijabarkan sebagai berikut : 184.053,13 Ha (64,25%) merupakan daerah berbukit 

sampai bergunung dengan kemiringan diatas 40o; kemiringan 15o- 40o seluas 

67.634,15 Ha) 23,61%); 3o-15o seluas 24.893,72 Ha (8,69%); dan kemiringan 0o-3o 

seluas 10.026 Ha (3,45%), upaya pembangunan sarana dan prasarana pendukung 

yang mendorong pertumbuhan wilayah, tersinyalir masih lamban sehingga ditemukan 

masih adanya daerah yang terisolir, akan tetapi kondisi morfologi yang demikian 

cocok untuk pengembangan aneka komoditas dataran rendah, perbukitan sampai 

dengan tanaman pegunungan yang memperkuat ekonomi wilayah.  

Kondisi iklim Kabupaten Alor termasuk iklim hujan tropik, rata-rata curah 

hujan bulanan berkisar antara 1-18 hari atau 79-128 hari dalam setahun Sumberdaya 

tanah di Kabupaten Alor pada umumnya termasuk kategori vulkanik muda dengan 

solum tanah sedang sampai dalam. Kategori sumber daya tanah yang demikian adalah 

subur karena mengandung unsur hara makro dalam jumlah yang sangat banyak. Akan 

tetapi tekstur tanah yang gembur menyebabkan kondisi fisik tanah menjadi labil, 

sehingga memerlukan teknologi pengolahan/pemanfaatan lahan yang sesuai dan tidak 

cocok jika hanya dikembangkan tanaman semusim berakar pendek secara monokultur 

dengan intensitas curah hujan berkisar antara 740,7-1.755,1 mm/tahun. Rata-rata suhu 

udara bulanan berkisar antara 25.4°-30.6°C / berkisar antara 26,6° -28,3°C/tahun. 

Rata-rata penyinaran matahari berkisar antara 65.1-83.4 persen/tahun yang berarti 

matahari bersinar di kabupaten ini berlangsung melebihi 8 jam per hari. Sedangkan 

kecepatan angin rata-rata berkisar antara 1,9-4,4 knot/tahun.  
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Sumberdaya tanah di Kabupaten Alor pada umumnya termasuk kategori 

vulkanik muda dengan solum tanah sedang sampai dalam.Kategori sumber daya 

tanah yang demikian adalah subur karena mengandung unsur hara makro dalam 

jumlah yang sangat banyak.Akan tetapi tekstur tanah yang gembur menyebabkan 

kondisi fisik tanah menjadi labil, sehingga memerlukan teknologi pengolahan/ 

pemanfaatan lahan yang sesuai dan tidak cocok jika hanya dikembangkan tanaman 

semusim berakar pendek secara monokultur. 

3. Keadaan Masyarakat  

a. Kependudukan 

 Penduduk adalah obyek dan subyek pembangunan. Perkembangan penduduk 

Kabupaten Alor keadaan Tahun 2015 sebanyak 196,179 jiwa yakni laki-laki 95.815 

jiwa dan perempuan 100,364 jiwa, dengan jumlah rumah tangga 60.388 kepala 

keluarga.
54

 

b. Sosial Budaya 

 Perkembangan sosial budaya di Kabupaten Alor keadaan Tahun 2015 yang 

diperkuat oleh beberapa indikator pembangunan daerah sebagai berikut:  

1) Aspek Pendidikan  

Produktivitas suatu daerah sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia, 

keberhasilan aspek tingkat pendidikan yang dicapai dari berbagai disiplin ilmu. 

Berdasarkan hasil Sensus Tahun 2014, tercatat 5.192 orang (4,04%) penduduk Alor 

berumur 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah (tidak berijazah), 
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 Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten alor tahun 2015 
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yang tidak atau belum tamat SD/MI (13,60%) dan diantaranya sebanyak 6,262 orang 

(4,87%) tidak mengenal huruf (tidak bisa baca tulis), tamat SD/MI (50,21%), tamat 

SMP (58,59%), tamat SMTA (51,9%) dan yang tamat Pergiruan Tinggi hanya 

(61,98%).  

Selain itu angka melek huruf yang dicapai adalah 90,7% dengan rata-rata 

lama sekolah 6,4 tahun. Kedua indikator ini merupakan indikator pembangunan 

pendidikan yang mendorong perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Kabupaten Alor, yang mana pada Tahun 2014 mencapai 64,5.  

2) Aspek Kesehatan  

Aspek kesehatan merupakan salah satu indikator pembangunan wilayah yang 

mencerminkan tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia sebagaimana pada 

aspek pendidikan.Oleh karena produktivitas pembangunan daerah yang selalu 

berkembang secara dinamis sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia 

yang sehat. 

 Perkembangan pembangunan kesehatan yang telah dicapai, ditentukan oleh 

beberapa indikator sebagai berikut: Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2015 (64,0 

tahun), Angka kelahiran bayi/1000 kelahiran (18,034%), Angka kematian bayi/1000 

kelahiran (5,80%), Angka kematian ibu hamil/melahirkan per 1000 ibu hamil 

(25,40%), Gizi kurang (20,67%), Gizi Buruk (9,15) cakupan air bersih per rumah 

tangga (57,99%) dari total rumah tangga penduduk Kabupaten Alor Tahun 2015 

(36.333 RT). Jumlah Dokter 22 orang, Paramedis 98 orang dan Bidan Desa 114 

orang.Informasi indikator pembangunan kesehatan di atas mengindikasikan bahwa 
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pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan yang dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat belum optimal, termasuk didalammnya adalah perilaku masyarakat untuk 

hidup bersih dan sehat masih kurang. 

3) Aspek Agama (Religius)  

Pada umumnya terdapat 5 (lima) agama yang dianut oleh penduduk 

Kabupaten Alor, yakni: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. 

Perkembangan jumlah penganut agama di Kabupaten Alor, didominasi oleh agama 

Kristen protestan (74,44%), diikuti agama Islam (21,71%), agama Kristen Katolik 

(3,75%) dan agama Hindu/Budha (0,10%). Dalam hubungannya dengan kerukunan 

hidup antar agama, dipandang sangat harmonis, belum adanya intimidasi dari pihak 

agama manapun yang mencederai kebebasan ummat beragama untuk menjalankan 

ibadahnya masing-masing. 

Kekentalan hubungan kekeluargaan dalam menjalani silahturahmi antar 

ummat beragama, baik pada peringatan hari-hari raya keagamaan, pembangunan 

tempat ibadah, Pesparawi, MTQ, hubungan kawin mawin, khitanan dan hubungan 

kekerabatan lainnya merupakan potensi sosial yang masih sangat dihargai sampai saat 

ini. Namun demikian seiring dengan perkembangan global dan stabilitas politik 

dalam negeri yang sering labil, maka tidak menutup kemungkinan adanya infiltrasi 

kepentingan dan teroris untuk mencederai kerukunan kehidupan beragama di 

Kabupaten Alor yang selama ini terpelihara, yang bisa saja dapat terjadi. Maka perlu 

diwaspadai dengan upaya meningkatkan intensitas dialog antar tokoh dan ummat 

beragama yang dinamik, merupakan solusi yang lebih humanis sebagaimana yang 
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tercipta selama ini dalam menjamin ketahanan daerah yang lebih kondusif terhadap 

penyusupan konflik horisontal yang berdampak SARA.  

4) Aspek Keragaman Ethnis, Budaya dan Kekerabatan Sosial 

Penduduk Kabupaten Alor memiliki keragaman suku (50 suku asli) dan 

beberapa suku pendatang dari luar wilayah Kabupaten Alor.Dalam hubungannya 

dengan interaksi sosial, baik antar suku asli maupun suku pendatang, menunjukkan 

hubungan yang sangat harmonis karena ada keterikatan budaya dan fungsional yang 

mutualisme. Dalam hubungannya dengan keterkaitan budaya, penduduk Alor sejak 

lama dalam menjalani kekerabatan sosial antar suku-suku asli maupun suku-suku 

tetangga diluar Pulau Alor, telah tertanam nilai-nilai kekerabatan sosial yang dikenal 

dengan ”hubungan BELA” dan ”hubungan EGALATARIAN”. Kedua nilai 

kekerabatan sosial tersebut masih dijunjung tinggi sampai saat ini sebagai salah satu 

modal sosial yang memiliki kekuatan dalam mempersatukan suku, agama, adat 

istiadat dalam kehidupan sosial masyarakat di Alor. Kemudian keterkaitan fungsional 

antar suku asli dan suku pendatang yang selalu terpeliharan keharmonisannya, karena 

suku asli memandang suku pendatang sebagai pembawa inovasi dan pasar input dan 

pasar output produk suku asli yang masih berorientasi produk tradisional.  

Kabupaten Alor yang terdiri atas keragaman suku asli, tidak terlepas dari 

kekayaan etnolinguistik (56 bahasa ibu) yang dikelompokan dalam 13 rumpun 

bahasa, yang satu sama lainnya sangat berbeda untuk dimengerti. Sehingga dalam 

interaksi sosial antar penduduk di Kabupaten Alor selalu menggunakan Bahasa 

Indonesia sebagai satu-satunya bahasa komunikasi antar suku-suku di Alor. 
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Selain keragaman ethnolinguistik, juga memiliki keragaman budaya, kurang 

lebih terdapat 37 jenis peninggalan benda-benda cagar budaya atau 

megalitik.Disamping itu terdapat tari-tarian dan syair budaya yang intinya sebagai 

media dalam menjalin kekerabatan atau interaksi sosial dalam keberagaman. 

Diantaranya tarian ”Lego-Lego” dan syair-syair lagu daerah seperti Leoro piringsina 

tanah moko jawa, Raja mauboli, Bunga melang kiki, Simane dan Nea serta semboyan 

pemersatu ”Taramiti Tominuku” (bersehati kita teguh, bersama kita bisa), ”Webuk 

Wangkape” (yang jauh/berbeda diikat menjadi dekat/ satu), Kuli Mati-mati Haki 

Tiwang Lewo (Semangat bersama membangun daerah dari jauh/rantauan), Dike Date 

Ite Lewo Tanah (Semangat membangun kemandirian dari potensi sendiri), dan lain-

lain. Nilai-nilai budaya ini dihormati dalam kelembagaan adat dan jauh lebih ampuh 

sebagai alat pemersatu dan penyelesaian konflik-konflik horisontal atau berbagai 

aspek pembangunan lainnya. 

Dalam kerangka otonomi daerah, nilai-nilai budaya masih terus mendapat 

tempat yang lebih strategis untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.Namun 

nilai-nilai budaya dan pesan adat dan budaya non formal lainnya belum 

diintegrasikan secara optimal dalam pengambilan kebijakan pembangunan 

daerah.Perlunya suatu regulasi yang mengintegrasikan peran kelembagaan adat dan 

nilai-nilai budaya serta modal sosial yang menggerakkan dan memberdayakan 

ekonomi penduduk dan aspek pembangunan lainnya untuk berkembang maju adalah 

suatu prestise sosial yang lebih humanis dan dinamis. 
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c. Ekonomi  

 Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Alor dapat dijustifikasi melalui 

beberapa indikator makro ekonomi sebagai berikut : 

1)   Pertumbuhan Ekonomi  

 Secara umum perekonomian Kabupaten Alor mengalami pertumbuhan dari 

tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor selama kurun waktu 

5 (lima) tahun, (tahun 2011-2015) adalah sebesar 5,21 persen, dengan rincian Tahun 

2011 sebesar 4,44%, Tahun 2012 (4,74%), Tahun 2013 (5,49%), Tahun 2014 (5,63%) 

dan Tahun 2015 (6,00%). Rata-rata kontribusi sektor yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi, diuraikan sebagai berikut: Sektor Tersier (jasa-jasa) adalah 11,52%, sektor 

bangunan (5,57%) sektor angkutan dan komunikasi (5.15%), sektor pertanian (sektor 

primer) hanya memiliki rata-rata pertumbuhan 2,93 %.  

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

makro ekonomi yang dapat menggambarkan seluruh kegiatan ekonomi di suatu 

wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan PDRB Tahun 2011 s/d 2015 

baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan dapat dirinci sebagai berikut:  

a) Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Kabupaten Alor pada Tahun 2015 

mencapai Rp. 406,39 milyar (72,34%) dari Tahun 2011.  

b) Atas Dasar Harga Konstan PDRB Kabupaten Alor pada Tahun 2015 

berada pada nilai Rp. 291,85 milyar (6,04%) dari Tahun 2011. 
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3) Pendapatan Perkapita Penduduk  

Salah satu indikator ekonomi untuk mengetahui dan membandingkan tingkat 

kemakmuran penduduk di suatu daerah dengan daerah lainnya, baik dalam lingkup 

wilayah yang sama maupun wilayah yang lebih luas adalah Pendapatan Perkapita. 

Indikator ekonomi ini mampu menjelaskan seberapa besar rata-rata pendapatan yang 

dinikmati oleh setiap penduduk di Kabupaten Alor diukur dalam setiap tahunnya. 

Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi besaran nilai PDRB 

atas dasar harga berlaku suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk yang tinggal di 

daerah tersebut pada tahun yang sama. Perkembangan pendapatan perkapita 

Kabupaten Alor Tahun 2015 sebesar Rp. 2.330.692 dibanding Tahun 2011 sebesar 

Rp. 1.622.805. 

Peningkatan pendapatan perkapita ini sangat dipengaruhi oleh adanya 

kebijakan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2001 yang 

memberikan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Alor untuk menentukan arah 

dan kebijakan pembangunannya sendiri. Dengan otoritas tersebut, maka program dan 

kegiatan pembangunan dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat yang 

akhirnya juga mampu meningkatkan kemakmuran penduduk di Kabupaten Alor. 

4) Kondisi Sumberdaya Manusia 

 Rata-rata kepadatan penduduk 60 orang/km2, jumlah angkatan kerja sebanyak 

80.432 orang (62,61%), yang bekerja 74.533 orang (92,67%) dan yang masih mencari 

pekerjaan 5.899 orang (7,33%). Sedangkan yang dikategorikan sebagai bukan 

angkatan kerja sebanyak 48.038 orang (37,39%). Dari 92,67 persen penduduk yang 
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bekerja pada umumnya menggeluti bidang pertanian sebagai mata pencaharian 

(78,40%), peternak (2,23%), nelayan (2,16%), pedagang (3,58%), penambang 

(0,17%), industri kerajinan (1,41%), PNS/TNI/POLRI/ Pensiunan (10,07%) dan lain-

lain (1,98%).  

Secara agregat, jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan usaha 

utama yakni di sektor pertanian sebanyak 61.703 orang (82,79%), pertambangan dan 

penggalian sebanyak 124 orang (0,17%), industri pengolahan sebanyak 1.049 orang 

(1,41%), perdagangan sebanyak 2.670 orang (3,58%) jasa sebanyak 7.509 orang 

(10,07%), angkutan sebanyak 663 orang (0,89%) dan lainnya sebanyak 815 orang 

(1,09%).
55

 

4. Kondisi Infrastuktur  

 Bidang infrastuktur antara lain mencakup, angkutan, perhubungan, 

transportasi dan komunikasi. Sektor angkutan dan perhubungan sangat penting dalan 

menggerakkan roda perekonomian daerah, karena sebagai infrastruktur pendukung 

yang dapat memacu seluruh aktivitas pada seluruh sektor ekonomi daerah. Sebagai 

salah satu infrastruktur perhubungan daerah, saat ini panjang jalan Kabupaten Alor 

tahun 2014 adalah 1.432,33 km dengan status jalan kabupaten sepanjang 1.164,33 

km. Jika dilihat dari jenis permukaan jalan maka hanya sebesar 36,45 % sudah 

beraspal sedangkan sisanya masih berupa jalan pengerasan dan jalan tanah12. 

Sedangkan mobilisasi penumpang dan barang, salah satunya dapat menggunakan 
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 Sumber: Badan pusat statistik (Bps) Kabupaten alor tahun 2015 
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transportasi laut lewat Pelabuhan Laut Kalabahi atau menggunakan sarana 

transportasi udara melalui Bandara Mali. 

5. Kondisi Pemerintahan  

Kabupaten Alor menjadi Daerah Tingkat II definitif berdasarkan Undang-

Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Lembaran Negara Nomor 115 tahun 1958 serta 

tambahan Lembaran Negara Nomor 1649. Pemerintah Kabupaten Alor sendiri terdiri 

dari 9 Kecamatan, 175 Desa/Kelurahan (158 Desa dan 17 Kelurahan), 315 

Dusun/Lingkungan, 675 Rukun wilayah/Kampung (RW/RK) serta 1.491 Rukun 

Tetangga (RT). Kesembilan Kecamatan tersebut adalah : 

1) Kecamatan Pantar: Ibukota Kecamatan Kabir.  

2) Kecamatan Pantar Barat: Ibukota Kecamatan Baranusa.  

3) Kecamatan Alor Barat Laut: Ibukota Kecamatan Moru.  

4) Kecamatan Alor Selatan: Ibukota Kecamatan Apui. 

5) Kecamatan Alor Timur: Ibukota Kecamatan Maritaing.  

6) Kecamatan Alor Timut Laut: Ibukota Kecamatan Bukapiting.  

7) Kecamatan Alor Tengah Utara: Ibukota Kecamatan Mebung.  

8) Kecamatan Teluk Mutiara: Ibukota Kecamatan Kalabahi. 

9) Kecamatan Alor Barat Daya: Ibukota Kecamatan Kokar.  

Kabupaten Alor adalah salah satu dari 16 kabupaten/kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur.Ibukota Kabupaten Alor berada di Kalabahi yang merupakan satu-

satunya Kota di Kepulauan Alor.Seluruh aktivitas komersial dan administratif utama, 
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berlangsung di Kalabahi.Menurut perkiraan, saat ini terdapat sekitar 60.000 orang 

yang tinggal di Kalabahi dan sekitarnya. 

 

B. Kecamatan Alor Barat Laut 

   Tabel 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Alor Barat Laut 

 

Sumber : Kecamatan Alor Barat Laut 

1. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Alor Barat Laut 

Kecamatan Alor Barat Laut membawahi 1 Kelurahan dan 19 Desa degan luas 

wilayah 350 km dan batas – batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Mutiara dan Kabola 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Ombay 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Alor Tengah Utara dan 

Kecamatan Mataru 
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d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Pantar 

2. Gambaran Umum Demografis 

Penduduk Kecamatan Alor Barat Laut sampai dengan keadaan 31 Desember 

2015 s/d Februari 2016 berjumlah 24.507 orang ( 5.378 KK ) dengan rincian, Laki-

laki 12.149 orang, Perempuan, 12.358 orang. 

Jumlah penduduk menurut struktur usia 17 s/d 60 tahun keatas berjumlah 

13.204 orang, sedangkan usia 0 s/d 16 tahun berjumlah 11.303 orang. 

Kondisi topografi bergunung-gunung dengan mata pencarian penduduk 

sebagian besar adalah petani. 

Penduduk Kecamatan Alor Barat Laut terdiri dari 4 suku besar yaitu Abui, 

Klon, Kui, dan Hamap yang tersebar pada 20 Desa / Kelurahan.
56

 

3. Aspek Pemerintahan 

Dalam Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan 

Pelayanan Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor nomor 8 

Tahun 2007.Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan 

Kelurahan.
57

 

Dan Peraturan Bupati Alor nomor 51 Tahun 2007. Tentang tugas pokok, 

fungsi dan tata kerja Kecamatan maka Camat di bantu oleh 1 orang Sekertaris, 4 

orang Kepala Seksi, 3 orang Kasubag, dan 21 Staf.
58
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 Sumber: Laporan  Sekertariat Kecamatan Alor Barat Laut 
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 Perda Kabupaten Alor nomor 8 Tahun 2007 
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 Peraturan Bupati  nomor 51 Tahun 2007 
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  Tabel 3.1.1 Struktur Pemerintahan Kecamatan Alor Barat Laut 

 

CAMAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kecamatan Alor Barat Laut 

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kecamatan (CAMAT) 

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin 

oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah.Sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi 

daerah, keberadaan Kecamatan diposisikan sebagai unsur perangkat daerah otonom 

yang mempunyai kedudukan strategis dalam membantu Bupati menyelenggarakan 

kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. 

1. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang 

meliputi :  

Jab. Fungsional Sekertaris 

CAMAT 

Kasi 

Pemerintahan 

Kasi 

Pembangunan 

Kasi 

Kesejahtraan 

Sosial 

Kasi       

Tantib 
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a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah

kecamatan;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan;

c. Mengoordinasikan penerapan dan Penegakan peraturan perundang-

undangan di wilayah kecamatan;

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

di wilayah kecamatan;

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah

Kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;

g. Melaksanakan administrasi ketatausahaan;

h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

Desa/Kelurahan.
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