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LAHIRNYA KECAMATAN KEBONAGUNG 
 

 

Otonomi Daerah dan Pemekaran wilayah 

 

erhitung sejak berakhirnya 

masa pemerintahan Soehar- 

to, di Indonesia terdapat 27 

Provinsi. Namun seiring berjalannya 

waktu yang diiringi dengan ber- 

tambahnya jumlah penduduk dan 

berbagai aspek kehidupan lainnya, 

terjadi penambahan atau pemekaran 

wilayah. Hingga pada akhirnya, kita 

mendapati ada 34 provinsi di Indo- 

nesia saat ini. Penambahan 7 provin- 

si itu yakni; Maluku Utara, Provinsi 

Papua, Provinsi Bangka Belitung, 

Provinsi Banten, provinsi Gorontalo, 

provinsi Kepalauan Riau dan Provin- 

si Kalimantan Utara 

Pemekaran wilayah dalam ling- 

kup Provinsi semacam ini pada 

akhirnya turut pula berpengaruh 

terhadap wilayah administratif di 

lingkup bawahnya, maka tak dapat 

dipungkiri bahwa seiring ber- 

tambahnya jumlah Provinsi, diikuti 

pula oleh peningkatan jumlah Kabu- 

paten dan Kecamatan. Terjadinya 

pemekaran biasanya menyertakan 

beberapa hal utama yang menjadi 

landasan dasar, dimulai dari jumlah 

penduduk yang seringkali meningkat 

hingga luasan wilayah yang perlu 

dipisah dengan tujuan meningkatkan 

daya guna dan hasil penyelenggaran 

maupun pelayan publik dari 

pemerintah. 

Secara hukum, pemekaran wila- 

yah di Indonesia seringkali memakai 

landasan hukum berupa desentrali- 

sasi dan otonomi daerah. Aturan 

semacam ini memungkinkan tiap 

daerah untuk mengatur urusan 

pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat, termasuk 

mengambil kebijakan pemekaran 

wilayah. Pasca runtuhnya orde baru, 

bentuk wewenang otonomi tersebut 

semakin nyata dengan terbitnya Un- 

dang-Undang no 22 tahun 1999 yang 

mengatur tentang pemerintahan 

daerah. Dimana Undang-Undang ini 

menekankan pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai bentuk pelimpahan 

kewenangan daerah dalam megatur 

dan mengurus kpentingan masyaraat 

melalui prakarsanya sendiri. 
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Sejarah Kec. Kebonagung 

 
 

TERBENTUKNYA KECAMATAN 
KEBONAGUNG 

engan semangat otonomi dae- 

rah yang diatur dalam Undang 

-Undang No 22 tahun 1999, kemudi- 

an lahirlah Kecamatan Kebonagung 

yang merupakan wilayah yang dime- 

karkan dari Kecamatan Dempet di 

Kabupaten Demak. Semula status 

kecamatan Kebonagung adalah se- 

bagai Kecamatan Pembantu 

Kebonagung dari Kecamatan 

Dempet, melalui keputusan Bupati 

Demak Nomor 580 tahun 1999. Na- 

mun keputusan ini kemudian ditin- 

daklanjuti dengan Perda Kabupaten 

Demak Nomor 18 tahun 2000. 

Sebagaimana yang tercantum 

dalam pasal 3 Perda Nomor 18 tahun 

2000, Kecamatan Kebonagung men- 

cakup wilayah seluas 4.199, 400 Ha 

dengan batas-batas sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

Sedangkan jumlah desa dari 

Kecamatan Kebonagung terdiri dari 

14 Desa yang diambil dari 30 desa 

yang semula terdapat dalam lingkup 

wilayah Kecamatan Dempet. Desa 

tersebut meliputi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk jumlah penduduk, sebagai 

Kecamatan baru, Kecamatan 

Kebonagung termasuk memiliki 

jumlah penduduk yang lumayan ban- 

yak. Jumlahnya yakni mencapai 35. 

414 jiwa. Sedangkan untuk Kabupat- 

en Demak sendiri pada tahun 2000 

penduduknya berjumlah sebanyak 

980.918 jiwa. Dengan demikian 

secara presentase, jumlah penduduk 

di Kecamatan Kebonagung telah me- 

wakili 3,6 % dari jumlah jumlah 

penduduk di Kabupaten Demak. 

Pembentukan kecamatan 

Kebonagung juga mengacu terhadap 

Keputusan menteri dalam negeri 

nomor 4 tahun 2000 tentang pe- 

doman pembentukan kecamatan. 

 
Desa Kebonagung; 

Desa Mijen; 

Desa Pilangwetan; 

Desa Sarimulyo; 

 

 

Desa Mangunanlor; 

Desa Klampoklor; 

Desa Prigi; 

Desa Babat; 

Desa Sokokidul; 

Desa Werdoyo; 

Desa Mangunrejo; 

Desa Megonten. 

Utara : Kecamatan Dempet; 

Timur : Kecamtan Godong; 

Selatan : Kecamatan Gubug; 

Barat : Kecamatan Wonosalam. 
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Lahirnya Kec. Kebonagung 

 

Sebagaimana penjabaran pasal 2 

ayat 1, bahwa pembentukan kecama- 

tan ditetapkan dengan peraturan 

Daerah. Maka dengan demikian, 

pemekaran Kecamatan Dempet yang 

kemudian sampai pada terbentuknya 

Kecamatan Kebonagung menjadi sah 

dengan lahirnya Perda Kabupaten 

Demak Nomor 18 tahun 2000. 

Berkenaan dengan jumlah 

penduduk, luas wilayah dan jumlah 

desa, pembentukan Kecamatan 

Kebonagung juga telah memenuhi 

kriteria dan ketentuan sebagaimana 

yang tertera dalam Keputusan Men- 

teri dalam Negeri Nomor 4 tahun 

2000 terkait pedoman Pembentukan 

Kecamatan. Sebagaimana yang ter- 

tuang dalam pasal 4, dalam pemben- 

tukan Kecamatan setidaknya ter- 

dapat 10.000 jiwa untuk wilayah 

Jawa dan Bali. Pasal 5 menyebutkan 

bahwa untuk luas wilayah minimal 

dalam pembentukan Kecamatan ba- 

ru seluas 7,5 Km2 . kriteria yang keti- 

ga dalam pedoman pembentukan 

Kecamatan dijelaskan pada pasal 6 

yakni terkait jumlah desa minimal. Di 

pasal ini dijelaskan bahwa setid- 

aknya terdapat 4 Desa/Kelurahan di 

dalam pembentukan Kecamatan Ba- 

ru. 

Pemerintah selain mengeluarkan 

Perda terkait pembentukan Kecama- 

tan Kebonagung, perlu pula menin- 

daklanjuti terhadap penetapan kem- 

bali wilayah kerja Kecamatan 

Dempet, setelah sebagian wilayahnya 

dimekarkan menjadi Kecamatan 

Kebonagung. Bila Kecamatan 

Kebonagung ditetapkan melalui Per- 

da Kabupaten Demak Nomor 18 Ta- 

hun 200, maka Kecamatan Dempet 

kemudian kembali ditetapkan 

dengan Perda Kabupaten Demak No- 

mor 19 tahun 2000. Penentapan 

kembali ini tentu sangat berarti pent- 

ing pula untuk mengatur batas dan 

luas wilayah maupun jumlah Desa 

yang menjadi kewenangan dari Keca- 

matan Dempet. 

Kecamatan Dempet yang semula 

terdapat 30 desa, setelah pemekaran 

dengan penambahan Kecamatan 

Kebonagung tinggal tersisa 16 desa, 

yang meliputi:Desa Dempet, Desa 

Botosengon, Desa Karangrejo, Desa 

Kunir, Desa Kebonsari, Desa Kedun- 

gori, Desa Merak, Desa Sidomulyo, 

Desa Balerejo, Desa Baleromo, Desa 

Gempoldenok, Desa Harjowinangun, 

Desa Keamat, Desa Brakas, Desa Je- 

rukgulung, dan Desa Kuwu. 

Seedangkan luas wilayahnya yang 

semula pada tahun 19999, se- 

bagaimana catatan BPS Kabupaten 

Demak seluas 10.361.000 Ha, setelah 

pemekaran tinggal 6.210.519 Ha. 

Untuk jumlah penduduk Kecamatan 

Dempet sendiri yang semula sebelum 
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awal pemekaran 

Kecamatan Dempet, 

dengan menetapkan 
 

Sejarah Kec. Kebonagung 

 

pemekaran adalah 86.727 jiwa, setelah 

pemekaran di tahun 2000 tersisa 50.406 jiwa. 

Pembentukan   Kecamatan   Kebonagung 

adalah bagian dari respon Pemerintah kabu- 

paten Demak dalam menyikapi pesatnya 

perkembangan pembangunan di wilayah De- 

mak.   Selain   itu,  pemekaran Kecamatan 

Kebonagung dari Kecamatan Dempet adalah 

untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan 

penyelenggaraan    pemerintahan,  pem- 

bangunan dan kemasyarakatan. Hal ini dapat 

menjadi alasan logis, mengingat Keberadaan 

kecamatan Dempet yang wilayahnya men- 

cakup 30 desa, dengan 90 dusun, serta 105 

RW dan 561 RT, dianggap terlalu luas untu 

ukuran sebuah kecamatan. Bila dibandingkan 

dengan 12 kecamatan lain yang ada di kabu- 

paten Demak, jumlah RT dan RW di Dempet, 

khusussnya  sebelum terjadi pemekaran, 

memiliki junlah terbanyak. Begitupun dengan 

luas wilayahnya, yang mencapai 10.361.000 

Ha atau terluas dari 12 Kecamatan yang ada 

di Kabupaten  Demak.  Dengan kondisi 

demikian,  maka  pemerintah  Kecamatan 

Dempet dianggap tak akan mampu secara 

optimal memberikan pelayanan publik atas 

terselenggranya pemerintahan Kecamatan 

Dempet itu   sendiri.  Oleh  karenanya, 

pemekaran Kecamatan Dempet dianggap 

pemerintah   Kabupaten   Dmak sebagai 

langkah realistis dalam upaya pemerataan 

pembangunan dan pelayanan publik yang 

selama ini untuk beberapa wilayah di Keca- 

matan Dempet kurang tersentuh akibat lu- 

asnya wilayah tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kebonagung sebagai 

kecamatan baru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 TH. 2000 

Dengan dikeluarkannya 

peraturan ini, posisi 

Kecamatan Kebonagung 

makin dimantapkan. 
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Peta Kab. Demak Th. 1991 
Sebelum Kec. Dempet Dimekarkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Sekda Kab. Demak 

 

 
 

 
 

 
KEPUTUSAN MENDAGRI 

NO. 4 TH. 2000 

Pembentukan Kecamatan 

Kebonagung juga mengacu 

pada pedoman yang diatur 

Kemendagri 

 

 
 

 
Sumber: Badan Arsip dan Perpusda Kab. Demak 
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CERITA RAKYAT YANG BERKEMBANG 
 

 

Asal-usul Nama Kebonagung 

 
enurut penuturan lisan 

yang berkembang di da- 

lam masyarakat, ada 

banyak versi tentang asal usul nama 

Kebonagung. Secara ekologis, 

masyarakat percaya bahwa nama 

Kebonagung be- 

rasal dari kata 

kebon, yang me- 

rupakan daerah 

perkebunan, dan 

ketika kala mu- 

sim penghujan 

datang selalu saja 

banjir atau dalam 

bahasa jawanya 

banyune agung, 

sehingga disebut 

dengan Kebon- 

agung. 

Akan tetapi, 

dalam versi lain, 

nama Kebon-agung muncul pasca 

kemerdekaan Indonesia 1945, pada 

pemerintahan baru Republik Indone- 

sia. Karena pada masa sebelum ke- 

merdekaan, dukuh-dukuh yang 

sekarang menjadi padukuhan 

 
 

 
dibawah desa Kebonagung, merupa- 

kan sebuah kelurahan tersendiri 

yang dipimpin oleh Demangnya mas- 

ing-masing. Padukuhan tersebut 

meliputi Mintreng, Wareng, Delok, 

dan Sekar Petak. Kemudian  setelah 

kemerdekaan, ke- 

empat dukuh ter- 

sebut disatukan 

dalam satu ke- 

lurahan, yaitu ke- 

lurahan Kebon- 

agung. Me-nurut 

penuturan sesepuh 

desa Kebonagung, 

nama Kebonagung 

diambil atas peri- 

stiwa pertempuran 

pejuang Indonesia 

dalam melawan 

kolonialisme Bel- 

anda.  Dan kebon- 

agung inilah yang kemudian juga 

menjadi pemakaman para pejuang 

yang gugur dalam pertempuran 

melawan kolonialisme Belanda ter- 

sebut. Hingga pada akhirnya daerah 

tersebut      kemudian     dinamakan 

B
a

b
 2
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Cerita Rakyat yang Berkembang 

 

Kebonagung, yang berarti menjadi 

kebon adalah daerah yang luas (area 

perkebunan), dan agung adalah tem- 

pat perjuangan sekaligus pemaka- 

man para pejuang yang gugur se- 

bagai syuhada dalam memper- 

juangkan kemerdekaan Indonesia. 

Arti Kebonagung sebagai tempat 

pemakaman ini, sesuai dengan syair 

Turi Putih ciptaan Sunan Kalijaga. 

Bunyi syair tersebut, sebagai berikut; 

Turi putih, turi putih. Ditandur ing 

Kebonagung. Ana claret tibo 

nyemplung. Gumlundung kembange 

opo. Turi dalam syair tersebut berar- 

ti tak aturi (saya beritahu). Putih itu 

simbolisme dari kain kafan/ 

pocongan yang dipakai untuk mem- 

bukus orang mati sebelum dimaka- 

mkan. Jadi makna lengkap turi putih 

itu adalah saya beri tahu bahwa ke- 

lak manusia pada akhirnya akan ma- 

ti. 

Sedangkan arti kata Ditandur ing 

Kebonagung mempunyai arti bahwa 

setelah mati akan dikuburkan di se- 

buah makam. Dan cumleret tiba 

nyemplung mempunyai gambaran 

akan malaikat yang datang 

(nyemplung) ke makam untuk me- 

nanyakan pertanyaan kubur. 

Kemudian akhirnya pada syair terse- 

but, ditutup dengan syair Gumlun- 

dung kembange opo, yang berarti 

manusia yang telah mati, pasca diku- 

bur, maka kemudian akan diberi per- 

tanyaan oleh malaikat soal amal per- 

buatannya. Sehingga sangat relevan 

sekali jika nama Kebonagung pada 

dasarnya adalah daerah pertempu- 

ran serta tempat pemakaman para 

pejuang kemerdekaan, sesuai dengan 

syair Sunan Kalijaga, bahwa Kebuna- 

gung nama lain dari pemakaman. 

Makam Keramat 

Cerita lain yang beredar dalam 

masyarakat Kebonagung, selain na- 

manya yang penuh filosofi, ada 

makam keramat yang berada di de- 

pan kantor kecamatan. Menurut pe- 

nuturan dari warga, makam tersebut 

sudah ada sejak dahulu. Diduga 

makam tersebut adalah makam Ki 

Joko Suro atau yang dikenal Mbah 

Bayi. Makam ini sangat berkaitan 

dengan situs bersejarah Mrapen 

yang berda diseberang jalan dari 

makam tersebut, akan tetapi sudah 

masuk wilayah Kabupaten Grobogan. 

Karena menurut cerita yang beredar, 

Mbah Bayi adalah salah satu anak 

dari Ki Supo, yang merupakan 

seorang Empu yang membuatkan 

senjata untuk Kerajaan Demak. Ia 

membuat keris-keris tersebut di Api 

Abadi Mrapen, yang merupakan sa- 

lah satu peninggalan Sunan Kalijaga. 

Mrapen sendiri menurut cerita 

para sesepuh di Kebonagung adalah 



8  

Sejarah Kec. Kebonagung 

 

nama sebuah dukuh yang luasnya 

kurang lebih 8600 m2. Di atas tanah 

seseorang yang bernama Nyonya 

Perminah (alm) letak di pinggir se- 

marang purwodadi yaitu 36 km dari 

semarang termasuk wilayah Desa 

Manggarmas Kecamatan Godong, 

Kabupaten Grobokan, Jawa Tengah. 

Ditemukan pertama kali oleh Sunan 

Kalijaga ketika beliau bersama rom- 

bongannya membawa benda-benda 

pusaka dari Kerajaan Majapahit un- 

tuk dibawa ke Demak. 

 
Makam Mbah Bayi 

 

Pada masa Prabu Brawijaya ke-IV, 

Majapahit runtuh kira-kira tahun 

1478 M. Salah satu penyebab runtuh- 

nya majapahit adalah karena se- 

rangan Prabu Gerindara Wardana 

dari Kediri kemudian Majapahit 

dapat dikuasai Kerajaan Demak Bin- 

taro sehingga Kerajaan Demak Bin- 

taro mengambil semua benda-benda 

Kerajaan Majapahit dan dibawa ke 

Demak. 

Sunan Kalijaga beserta rom- 

bongannya ketika sampai di suatu 

 

tempat, akhirnya Sunan Kalijaga 

memutuskan untuk bersitirahat se- 

jenak, karena sebagian rombongan 

sudah mulai kelelahan dan kehausan. 

Kemudian beberapa orang membuat 

masakan, karena bekal yang di bawa 

berupa bahan makanan yang masih 

mentah dan tempat tersebut jauh 

dari pemukiman. Akhirnya Sunan 

Kalijaga dibantu beberapa orang 

sambil berdoa agar mendapat api 

dan air untuk memasak. Setelah 

selesai Sunan Kalijaga menancapkan 

tongkat ke tanah, ketika tongkatnya 

di cabut, tiba-tiba secara ajaib keluar 

api dari tanah tersebut. Kemudian 

berjalan agak ke timur beliau menen- 

capkan tongkatnya lagi, ketika di- 

cabut mengeluarkan air yang sangat 

jernih. Betapa girangnya para pengi- 

kut Sunan Kalijaga ketika dapat 

menemukan air dan api untuk me- 

masak. 

Setelah beberapa saat Sunan Kali- 

jaga dan rombongan melepas lelah 

dengan makan, minum, maka dipu- 

tuskanlah untuk melanjutkan perjal- 

anan ke Demak. Ketika hendak 

berangkat salah satu pembawa ben- 

da kerajaan mengeluh kepada Sunan 

Kalijaga atas barang bawaannya yang 

berat. Kemudian Sunan Kalijaga me- 

nyuruh meninggalkan saja benda 

tersebut. Dan ternyata benda itu 

berupa “umpak” atau tiang Kerajaan 
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Majapahit. Sekarang benda tersebut 

disebut dengan ”watu bobot”. Dan 

akhirnya Sunan Kalijaga beserta 

rombongannya melanjutkan ke per- 

jalanan ke Demak kembali. Setelah 

sampai di Demak, Sunan Kalijaga 

beserta rombongannya meletakan 

benda-benda kerajaan pada suatu 

tempat. 

Selang beberapa hari kemudian 

Sunan Kalijaga teringat kepada 

adiknya yang bernama “Dewi 

Rosowulan”. Karena teringat kepada 

adiknya Sunan Kalijaga, akhirnya 

beliau mengutus salah satu pengi- 

kutnya yaitu Empu Supo untuk men- 

cari Dewi Rosowulan. Empu Supo 

adalah pembuat keris yang membuat 

senjata perang di Kesulatanan De- 

mak. Setelah mendapatkan mandat 

tersebut, maka berangkatlah Empu 

Supo pergi untuk mencari Dewi 

Rosowulan. Akan tetapi anehnya 

Dewi Rosowulan sulit di pegang ka- 

rena wujudnya menyerupai seekor 

kijang. Karena sudah sekian lama 

menjalani “topo ingidang” yaitu ber- 

tapa tanpa busana. Akhirnya Empu 

supo kembali ke Demak dengan tan- 

gan hampa. Lalu beliau menghadap 

Sunan Kalijaga dan menceritakan 

kejadian tersebut lalu Sunan Kalijaga 

memberinya selembar selendang 

Cinde. karena hanya dengan 

selendang itulah adiknya dapat di 

bawa ke Demak. 

Karena keberhasilan Empu Supo, 

maka Empu Supo dinikahkan dengan 

Rosowulan. Tapi sebelum dinikahkan 

dengan Rosowulan, Sunan Kalijaga 

meminta kepada Empu Supo untuk 

membuatkan keris yang di buatkan 

di suatu tempat.yang telah tersedia 

api untuk membakar dan sekaligus 

batu umpak untuk landasan menem- 

pa dan air untuk menyempuh (me- 

nyelup keris). 

Di tempat ini Empu Supo membu- 

at keris yang di beri nama Keris Kyai 

Songlat atau Kyai Selamet. Uniknya 

keris ini dibuat tidak menggunakan 

alat pemukul (palu). Tapi di tekan- 

tekan dengan jarinya 

Karena keris yang di buat Empu 

Supo dianggap sangat ampuh, maka 

beliau diberi tugas oleh Sultan De- 

mak untuk membuat pusaka kera- 

jaan. Dan Mrapen dijadikan tempat 

pembuatan senjata kerajaan. 

Pada waktu Sultan Trenggono 

memerintahkan Kesultanan Demak. 

Mrapen sangatlah mendapat per- 

hatian karena sebagai tempat pem- 

buatan pusaka Kesultanan. Peningga- 

lan Sunan Kalijaga tersebut sekaligus 

diberikan Mrapen sebagai tanah pen- 

didikan kepada Ki Demang Singo 

Dirono yang kemudian perawatan 

Mrapen dilanjutkan keturunannya 

sampai sekarang. 
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PERKEMBANGAN KECAMATAN KEBONAGUNG 
 

 
etidaknya hingga kini, semenjak 

terbentuknya di tahun 2000, 

Kecamatan Kebonagung telah beru- 

sia 17 tahun. Sekalipun masih 

 
pemekaran dan terbentuk Kecama- 

tan Kebonagung, warga yang berada 

di 14 desa Wilayah Kecamatan 

Kebonagung tak perlu lagi 

terbilang muda, Keca- 

matan  Kebonagung 

telah mengalami 

jauh-jauh ke Kantor Ke- 

matan Dempet untuk 

urusan pembuatan 

banyak peru- 

bahan dan 

perkembangan 

di berbagai sisi 

dan aspek. Mulai 

dari bidang sosial, 

keagamaan, pen- 

Semangat untuk terus mem- 

berikan pelayanan yang ter- 

baik adalah harapan 

masyarakat terhadap jajaran 

pemerintah di lingkup Keca- 

matan Kebonagung. 

KTP dan lain- 

lainnya. 

Sebagai Keca- 

matan termuda 

di Kabupaten 

Demak, Kecama- 

tan Kebonagung 

didikan, ekonomi, 

pertanian dan lain-lain. 

Sejauh ini,  Terbentuknya 

kecamatan kebonagung bagi ke- 

banyakan masyarakat telah dirasa- 

kan manfaat-nya. Terutama dalam 

urusan-urusan birokratis seperti; 

pembuatan KTP, permohonan ijin, 

dan lain-lain. Dahulu kala belum ter- 

bentuknya Kecamatan Kebonagung 

atau masih menjadi satu dengan 

Kecamatan Dempet, warga yang be- 

rada di  wilayah Kecamatan 

Kebonagung  harus  mengurus urusan 

-urusan administrasi dan birokrasi di 

Kecamatan Dempet yang jaraknya 

jauh.     Sedangkan     sejak     terjadi 

sendiri sejauh ini te- 

lah silih berganti dipim- 

pin oleh beberapa Camat, dian- 

taranya; 

 

 

Semangat untuk terus mem- 

berikan pelayanan yang terbaik ada- 

lah harapan masyarakat terhadap 

jajaran pemerintah di lingkup Keca- 

matan Kebonagung. Oleh karenanya, 

segenap jajaran birokrasi di level 

Gunaryo 2000-2005 

Faturokhman 2006-2013 

Bekti Utomo 2014 

Sudiharsono 2015-2016 

Haryoto 2016-Sekarang 

B
a

b
 3

 



 

 
 
 

Kecamatan diharapkan secara opti- 

mal melakukan pelayanan terhadap 

masyarakat tanpa ada unsur me- 

mentingkan diri sendiri yang pada 

akhirnya berujung pada Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN). Inilah 

komitmen yang terus dikedepankan 

oleh birokrasi di Kebonagung, untuk 

mampu berkontribusi dengan baik 

dengan memebrikan pelayanan yang 

optimal. 

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Penduduk 

Kecamatan Kebonagung Tahun 2000—2015 

No. Nama Desa 
Tahun 
2000 

Tahun 
2005 

1. Kebonagung 4.391 4.945 

2. Mijen 3.077 3.452 

3. Pilangwetan 1.937 2.451 

4. Sarimulyo 2.536 2.855 

5. Solowire 1.993 2.350 

6. Tlogosih 2.776 2.899 

7. Mangunanlor 1.491 1.497 

8. Klampoklor 1.397 1.314 

9. Prigi 1.840 2.076 

10. Babad 2.183 2.467 

11. Sokokidul 1.957 2.362 

12. Werdoyo 3.276 3.532 

13. Mangunrejo 4.497 4.471 

14. Megonten 2.637 3.096 

 
Total 35.414 39.767 

Sumber: BPS Kab. Demak 

Perkembangan Kec. Kebonagung 
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PERKEMBANGAN PERTANIAN 

 
ebagai wilayah yang mayoritas 

penduduknya adalah petani ser- 

ta di dukung oleh ketersedian lahan 

pertanian yang luas, maka menarik 

pula untuk melihat perkembangan 

pertanian di wilayah Kecamatan 

Kebonagung. Meskipun sudah 17 

tahun terbentuk, Kecamatan 

Kebonagung tidak mengalami kon- 

versi lahan pertanian besar-besaran 

sebagaimana wilayah lain. Lahan 

pertanian di Kecamatan Kebonagung 

relatif masih sama dan tidak men- 

galami pengurangan maupun penam- 

bahan secara berarti. Dari luas wila- 

yah  yang  mencapai   4.199  ha,   se- 

 
 

 
bagaimana terbentuknya pertama 

kali di tahun 2000, sebanyak 3.023 

Ha adalah areal sawah tanah per- 

tanian. Artinya 72 persen wilayah di 

Kecamatan kebonagung adalah areal 

sawah pertanian. Luas areal per- 

tanian ini ternyata tetap bertahan 

hingga kini. 

Dengan luasan lahan sawah per- 

tanian yang luas pada akhirnya men- 

jadi penunjang bagi Kecamatan 

Kebonagung dalam urusan produksi 

hasil-hasil pertaniannya. Mening- 

katnya produksi padi yang semula di 

tahun 2001 hanya 33.210 ton, kini 

produksi padi mencapai 45.206 ton. 



 

 
Perkembangan Kec. Kebonagung 

 

Peningkatan produksi 

ini setidaknya mem- 

berikan gambaran 

bahwa perkembangan 

pertanian di Kecama- 

tan Kebonagung ter- 

hitung baik, sekalipun 

dalam beberapa 

produksi pertanian 

lain justru semakin 

berkurang. berikut 

gambaran lengkapnya 

terkait  perkem- 

bangan produksi per- 

tanian di Kecamatan 

Kebonagung dari ta- 

hun 2001 hingga 

2015. 

 
Tabel 2. Perkembangan Produksi Pertanian 
Kecamatan Kebonagung Tahun 2000—2015 

 
No. 

Jenis 
Tanaman 

Produksi 
th. 2000 

(ton) 

Produksi 
th. 2015 

(ton) 

1. Padi 33.210 45.206 

2. Jagung 4 - 

3. Ketela Pohon 68 102 

4. Ketela Rambat - 31 

5. Kacang Tanah 6 - 

6. Kacang Hijau 4.848 3.228 

7. Kedelai - - 

8. Sorgum - - 

Sumber: BPS Kab. Demak 

Selain luas lahan pertanian yang 

stabil dan di dukung dengan pening- 

katan hasil produksi pertanian untuk 

beberpa jenis tanaman, peningkatan 

jumlah petani di Kecamatan 

Kebonagung adalah hal positif lain 

yang sejauh ini mendapat perhatian 

dari pemerintah Kecamatan. Dahulu 

ketika awal terbentuknya kecamatan, 

ada 20.156 petani yang terdiri dari 

petani penggarap lahan sendiri 

sebanyak 14.322 dan 3.566 buruh 

tani. Sedangkan kini, jumlah petani 

mengalami peningkatan sampai 32. 

887 petani dengan rincian, 8.398 

petani penggarap lahan sendiri dan 

12.214 buruh tani. Peningkatan ini 

menjadi berita baik ditengah isu na- 

sional yang kini mengalami konversi 

lahan pertanian dalam skala yang 

besar dan dibarengi dengan berku- 

rangnya jumlah petani. 

Namun sayang, peningkatan 

jumlah petani ini lebih di dominasi 

oleh buruh tani dan bukan Petani 

penggarap lahan sendiri. Artinya, 

ditengah luas lahan pertanian yang 

ada di Kecamatan Kebonagung, kini 

kepemilikan lahan-lahan itu semakin 

didominasi oleh beberapa pihak. Bila 

dahulu terdapat petani penggarap 

lahan sendiri yang jumlahnya sampai 

belasan ribu orang, maka sekarang 

yang terjadi adalah sebaliknya, 

jumlah buruh tani saat ini menacapai 

belasan ribu orang dan petani peng- 

garap lahan sendiri kini semakin 

berkurang drastis. 

13 
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Sejarah Kec. Kebonagung 

 

 
DINAMIKA SOSIAL DAN 
EKONOMI 

 
 
 
 

ari segi ekonomi, perkem- 

bangan perekonomian di 

wilayah Kebon-agung juga 

terhitung semakin membaik. Selain 

pertanian, sektor perdagangan dan 

juga peternakan semakin mulai ban- 

yak diminati oleh warga. Mening- 

katnya daya beli masayarakat setid- 

aknya dapat dilihat dari semakin 

banyaknya sarana transportasi sep- 

erti meningkatnya jumlah kendaraan 

yang bersifat pribadi, dari mobil 

hingga sepeda motor. Berikut dapat 

dilihat bagaimana terjadi pening- 

katan jumlah kendaraan pribadi. 

Pendidikan sebagai salah satu faktor 

penting yang tak luput pula dari per- 

hatian pemerintah. Hal ini 

menyangkut ketersediaan dan akses 

serta angka partisipasi masyarakat 

 
Tabel 3. Peningkatan Jumlah kendaraan Pribadi 
di Kecamatan Kebonagung Tahun 2001—2015 

 
 
 
 
 
 

untuk terlibat. Tak kalah penting 

pula adalah peningkatan tenaga 

pengajar guru yang sejauh ini terihat 

mengalami peningkatan berarti, se- 

dangkan untuk jumlah murid dan 

sekolah, baik level SD/sederajat 

hingga SMA/sederajat jumlahnya 

relatif stabil dan tidak banyak men- 

galami perkembangan signifikan. 

Sedangkan dari hal kesehatan, 

pemerintah berupaya meningkatkan 

pelayanan melalui pengadaan 3 

puskesmas pembantu yang turut 

menyokong keberadaan 1 pusk- 

esmas utama. Selain itu adanya 10 

poliklinik desa dan 3 rumah bersalin 

degan tenaga medis yaitu 7 dokter, 

33 paramedis, 49 bidan dan 15 

dukun bayi menjadi terobosan nyata 

yang memebrikan kontribusi berarti 

bagi warga di Kecamatan 

Kebonagung. Maka tak heran adanya 

deklarasi ODF dan Kampung KB 

menjadi salah satu wujud perubahan 

positif yang ada di masyarakat Keca- 

matan Kebonagung. 

Tahun 
Mobil 

Pribadi 
Truk Bis 

Sepeda 
Motor 

2001 102 27 6 1632 

2015 253 58 15 5963 

 



 

 



 

G 
N 

A L 

SEJARAH KECAMATAN KEBONAGUN 
D A R I   J E J A K   S A N G   S U N A    H 

I N G G A P A N G G U N G M I L E N I 
 

TIM SEJARAH KKN LOKASI TAHAP I 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

KEC. KEBONAGUNG KAB. DEMAK 

TAHUN 2017 

 

Kecamatan Kebonagung berdiri dari hasil pemekaran wilayah 

Kecamatan Dempet pada tahun 2000 silam. Berdirinya kecamatan ini 

didasari atas dirilisnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 18 

Tahun 2000. Kebonagung yang sebelumnya hanyalah desa bagian dari 

kecamatan Dempet — yang memiliki kawasan yang cukup ramai yakni 

Mintreng — dipilih sebagai pusat kecamatan, yang akhirnya juga 

menjadi nama kecamatan ini. 

Sebagaimana dengan daerah Demak lainnya, Kecamatan Kebonagung 

turut pula memiliki basis roda perekonomian utama di bidang 

pertanian. Tanaman padi masih menjadi primadona petani — yang 

sangat cocok ditanam di dataran rendah nan terik — di desa-desa yang 

memiliki total jumlah 14 di kecamatan ini. 

Terlepas dari usia kecamatan ini yang masih muda, terdapat banyak 

cerita-cerita rakyat dengan periodisasi yang jauh di masa lampau yang 

banyak berkembang disini. Salah satu cerita adalah mengenai sebuah 

makam yang letaknya berada disamping pohon di depan Kantor 

Kecamatan Kebonagung. Oleh masyarakat Kebonagung, disebutnya 

makam ini sebagai makam Mbah Bayi. Nama Kebonagung juga memiliki 

ceritanya sendiri. Konon, dahulu kala wilayah ini begitu luas dengan 

beragam tenaman didalamnya, salah satu yang terkenal adalah turi 

putih. Mengingat ini hanya cerita rakyat, ke-benarannya pun perlu 

diselidiki lebih lanjut. 

Kini, kebonagung menjadi kecamatan yang terus berupaya 

meningkatkan kualitas masyarakatnya dengan tetap berpegang pada 

kemajuan pertanian dan kesadaran beragama. 

 


