
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung 
Timur dan Kotamadya Dati U Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025; 

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) sebagai garis besar kebijakan pembangunan 
daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 20 (dua 
puluh) tahun; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah untuk mewujudkan 
konsistensi antara kebi.}akan, pelaksanaan dan hasil rencana 
pembangunan daerah diperlukan pengendalian dan evaluasi 
perencanaan pembangunan daerah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA METRO, 

PROVINS! LAMPUNG 
PERATURAN DAERAH KOTA METRO 

NOMOR 14. TAHUN 2016 . ., 
TENTANG 

RENCAHA PEKBAHGUNAN JAHGKA PAHJANG DAERAH 
KOTA METRO TAHUN 2005 - 2025 

WALIKOTA METRO 

• 
-, 

Mengingat 

Menimbang 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Provi.nsi. Lam.pung Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314); 

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 
07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 
Tahun 2010 (Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 
2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro 
Nomor 01); 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2015-2019; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); · 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679}~ 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

5. Undang-Undan.g Nornor l 7 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



BAB II 
PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO 

T AHUN 2005-2025 
Pasal 2 

( 1) Untuk menunjang kebijakan Pemerintah Daerah terhadap 
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selarna 20 
(dua) puluh tahun untuk menuju masyarakat Kota Metro yang 
sejahtera, maka disusun RPJPD sebagai penentu arah, 
sasaran dan tujuan pembangunan. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kota Metro. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pernerintah Daerah adalah Walikota Metro beserta Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro 

5. Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro 
yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kota Metro adalah 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro 
yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk 
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 
2005 samµai dengan tahun 2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro 
yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kota Metro adalah 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro 
yang memuat penjabaran dari visi, misi dan Program Walikota 
untuk jangka waktu 5 {lima} tahunan, dengan berµedoman 
pada RPJPD Kota Metro serta memperhatikan RPJM Nasional, 
RPJPD Provinsi Lampung dan RPJMD Provinsi Lampung. 

RENCANA PEMBANGUNAN 
KOTA METRO TAHUN 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN ·. DAERAH TENTANG 
JANGKA PANJANG DAERAH 
2005-2025. 

WALIKOTA METRO 

dan 

Dengan Pei:setujuan Ben.ama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO 

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02); 

Menetapkan 



BABV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Metro 
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

. (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 
Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini agar 
disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro 
Tahun 2005-2025. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 

Pasal 5 
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang 

daerah, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok arah kebijakan 
pembangunan jangka panjang daerah. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal 
sampai ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai 
dengan tahapan pelaksanaan RPJMD dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan akan diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

Pasal 4 
( 1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari 

adanya kekosongan rencana pembangunan Daerah, rnaka Walikota yang sedang 
memimpin Pemerintahan Daerah, pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya 
wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 
pertama periode pemerintahan berikutnya. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini menjadi pedoman dalam 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama 
periode pemerintahan berikutnya. 

(3} Untuk masa Pemerintahan Walikota periode tahun 2025-2030 berkewajiban 
menyusun RPJPD periode berikutnya. 

Pasal 3 
(1) RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program 

calon kepala daerah dan wak.il kepala daerah. 
(2) RPJPD Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah 

untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun. 

· (2) Rincian dari RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 



• 

. \~ 
LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR . 
NOREG PERATU:RAN DAERAH KO'rA METRO, PROVINS! .LAMPUNO; ( IY /MTR/2016) 

Diundangkan di Metro 
Pada tanggal: \Y. 9\~\.>AA" 2016 

SEKRETARIS 

' PAIRIN ACH 

2016 
Ditetapkan di Metro 
Pad a tanggal : t '1 ~flf~ lo M" 

WALIKOTA METRO, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kota Metro. 

Pasal 8 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



\~ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR . 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup Jelas 

Pasal 4 
Cukup Jelas 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup Jelas 

Pasal 7 
Cukup Jelas 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pemerintah Kota Metro mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan 
RPJPD yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 
Periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah 
yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Nasional 
(RPJN). 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 
2005-2025 sebagai payung hukum Perencanaan Pembangunan Kota Metro 
selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD} sebagai platform Walikota terpilih setiap 5 (lirna] tahunnya, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya akan 
dijabarkan menjadi Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Perencanaan 
Strategis SKPD dalam 5 (lima} tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) juga dijabarkan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
setiap tahunnya. 

I. UMUM 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA METRO 
TAHUN 2005-2025 

TENTANG 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA METRO 
NOMOR \ ~ TAHUN 2016 
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perencanaan dapat diimplementasikan secara nyata, terarah, dan aktual. Selain itu, 

tingkat pencapaian target selama pelaksanaan RPJPD berjalan menjadi masukan 

untuk menyempurnakan program prioritas selama sisa tahun pelaksanaan RPJPD 

Kota Metro tahun 2005-2025. 

Salah satu peraturan perencanaan yang belum terakomodir saat penyusunan 

RPJPD Kota Metro tahun 2005-2025 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Pennendagri tersebut diatur secara teknis 

mengenai substansi dan sistematika dokumen perencanaan jangka · panjang, 

menengah, dan tahunan. 

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010. Penyusunan RPJPD Kota Metro 

Tahun 2005-2025 ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

Perubahan kebijakan dan peraturan perencanaan yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat serta kedinamisan pelaksanaan pembangunan di Kota Metro 

selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, menuntut pemerintah untuk 

melakukan beberapa penyesuaian agar apa yang telah dijabarkan dalam dokumen 
• 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 

di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah 

dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, perencanaan daerah disusun 
dalam 3 (tiga) tahapan waktu, yaitu perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang 

selanjutnya dinamakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 

perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang selanjutnya disebut Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan perencanaan tahunan (1 tahun) yang 

selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Pemerintah Kota Metro telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang pada saat memasuki tahapan periode lima tahun kedua 

pelaksanaan pemerintahan sejak pembentukannya menjadi daerah otonom. Pada 

tanggal 29 Maret 2010, RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui 
' 

1.1. PENDAHULUAN 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

Lampiran: Peraturan Daerah Kota Metro 
Nomor: \Y Tahun 2016 
Tanggal : I '1 <;~ ~ \oLI'" 2016 



1-2 

Dasar hukum yang melandasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan 
• 

Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 ini adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten 
Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II 

Kota Metro; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

1.2. DASAR HUKUM 

Prinsip perencanaan pembangunan yang diatur dalam pasal 3 menekankan 

pentingnya mengintegrasikan rencana tata ruang dengan perencanaan 

pembangunan. Beberapa prinsip lain adalah perencanaan pembangunan daerah 

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, 

perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama 

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan wewenang masing-masing, serta 

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah 

sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. 

Penyesuaian dokumen RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 ini juga akan 

mengakomodir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, yang pertama dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin~an Daerah menjadi Undang- 

Undang dan yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum 

dioperasionalkan kedalam .peraturan di bawahnya, namun daJam sistematika 

penyusunan dokumen RPJPD tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

, 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini dilakukan setelah tim 

penyusun mengkonsultasikan kepada Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri 

RI, dimana prinsip dasar penyusunan dokumen RPJPD tidak akan berubah. 

.. 
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Tata ruang itu sendiri merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola 

ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka 

pemanfaatan ruang daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang berikut asurnsi- 

asumsinya. 

mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan 

daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJPD harus berpedoman pada RTRW 

daerah masing-masing. Hal ini untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran 

pokok dalam RPJPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan 

RTRW. 

bertujuan prinsipnya pada daerah pembangunan Perencanaan 

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD KOTA METRO DENGAN DOKUMEN 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA 

7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 

Tahun 2015; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Oaerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang RPJP 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; 

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005 - 

2025; 
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010; 

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 - 2031; 

15. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2010 - 
2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 51 
Tahun 2012; 
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan dokumen Rencana pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah. 

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

Penyusunan dokumen RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 yang telah 

direvisi, berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro yang 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2021. Selain itu, dalam penyusunannya 

juga memperhatikan RPJPD Provinsi Lampung yang dimaksudkan agar tercipta 

keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro dengan Provinsi 

Lampung dan daerah-daerah lainnya di Provinsi Lampung. 

Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir 

kebijakan nasional terpenting, berhubungan, dan berpengaruh langsung dengan 

daerah Kota Metro. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber 

utama bagi identifikasi isu-isu strategis, disamping sumber-sumber lain. Kebijakan 

yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah 

selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. 

Berikut adalah bagan keterkaitan dokumen perencanaan : 

Gambar 1.1 
Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan 
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sebagai pedoman atau acuan pokok daiam penyusunan rencana pembangunan 

jangka menengah daerah (RPJMD). Adapun maksud dan tujuan RPJPD Kota Metro 

secara khusus adalah : 

1. Memberikan arah pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 20 (dua 

puluh) tahun kedepan, dari tahun 2005-2025, sebagai penjabaran lebih 

lanjut RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Lampung yang disesuaikan dengan 

situasi, kondisi, serta kebutuhan riil di daerah. 

2. Menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. 

3. Menjadi koridor dalam penyusunan visi misi dan program Walikota dan Wakil 

Walikota Metro. 

• 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 
Maksud penyusunan RPJP Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 adalah 

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN 

BAB V ~ KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Metro 
5.2. Tahapan dan Prioritas 

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 
4. 1. Visi Kota Metro 
4.2. Misi Kota Metro 

BAB III J\,NALISIS ISU-ISU STRATEGIS 
3.1, Permasalahan Pembangunan Daerah 
3.2. lsu Strategis 

BAB I PENDAHULUAN 
1. 1. Latar Belakang 
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Kota Metro dengan Dokumen 

Perencanaan Daerah Lainnya 
1.4. Sistematika Penulisan 
1.5. Maksud dan Tujuan 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KOTA M$TRO 
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
2 .3. Aspek Peiayanan Umum 
2. 4. Aspek Daya Saing Daerah 

Adapun sistematika penulisan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 adalah 
se bagai berikut : 
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Pada jaman pemerintahan Belanda, Kota Metro masih merupakan hutan 

belantara yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban yang kemudian 

dibuka oleh para kolonisasi pada tahun 1936. Pada tahun 1937 resmi diserahkan 

oleh Marga Nuban dan sekaligus diresmikan sebagai Pusat Pemerintahan Onder 

Distrik: (setingkat Kecamatan). Pada jaman pemerintahan Jepang, onder distrik: . 
tersebut tetap diakui dengan nama Sonco (Camat). Pada jaman pelaksanaan 

kolonisasi selain Metro juga terbentuk onder distrik; yaitu Pekalongan, Batanghari, 

Sekampung dan Trimurjo. Kelima onder distrik: ini mendapat rencana pengairan 

teknis bersumber dari Way Sekampung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh 

para kolonisasi-kolonisasi yang sudah bermukim di bedeng-bedeng dimulai dari 

bedeng I bertempat di Trimurjo dan Bedeng 62 di Sekampung, yang kemudian 

bedeng tersebut diberi nama. 

Pada jaman Jepang, pengairan teknis masih terus dilanjutkan karena pada 

waktu pernerintahan Belanda belum juga terselesaikan. Setelah Indonesia merdeka, 

pengairan tersebut masih terus dilanjutkan sesuai dengan pengembangan teknis 

yang direncanakan hingga sekarang. "Mitro" yang berarti sahabat, hal tersebut 

dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah diluar wilayah 

Sumatra. Pada jaman kemerdekaan, nama Kota Metro tetap Metro. Dengan 

berlakunya pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945 rnaka Metro menjadi Kabupaten 

yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati 

pertama yang menjabat adalah Burhanuddin (1945 - 1948). 

Sebelum menjadi Kota Administratif Metro, Metro merupakan suatu wilayah 

kecamatan, yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan dan 11 

• (sebelas) desa. Adapun 6 (enam) kelurahan tersebut, antara lain : 1) Metro; 2) 

Mulyojati; 3) Tejosari; 4) Yosodadi; 5) Hadimulyo; dan 6) Ganjar Agung. Sedangkan 

11 (sebelas) desa tersebut, antara lain : Karangrejo, Banjarsari, Purwosari, 

Margorejo, Rejomulyo, Sumbersari, Kibang, Margototo, Margajaya, Sumber Agung, 

dan Purbosembodo. 

Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tanggal 14 Agustus 

1986 dibentuk Kata Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya 

dan Bantu! yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam 

Negeri. Dalam perkembangannya, 5 (lima) desa di seberang (sebelah selatan) Way 

Sekampung dibentuk menjadi 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Metro Kibang 

dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah 

Sukadana (sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur). 

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

BAB II 

GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 
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2.1.1. Geografi 

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah 
Kota Metro merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada 

tanggal 27 April 1999 di Jakarta. 

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi 

pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan, yang terdiri dari 

22 (dua puluh dua) kelurahan. 

a. Kecamatan Metro Raya, terdiri dari : 

1. Kelurahan Metro 

2. Kelurahan Ganjar Agung 

3. Kelurahan Yosodadi 

4. Kelurahan Hadimulyo 

5. Desa Banjarsari 

6. Desa Purwosari 

7. Desa Karangrejo 

. J.. b . Kecamatan Bantul, terdiri dari: 

1. Kelurahan Mulyojati 

2. Kelurahan Tejosari 

3. Desa Margorejo 

4. Desa Rejomulyo 

5. Desa Sumbersari 
• 

Pada tahun yang sama terbentuk 2 (dua) wilayah, yaitu Sukadana dan 

Gunung Sugih. Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang 

dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kata Metro tumbuh pesat sebagai 

pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan. Maka 

wajar bila dengan kondisi tersebut, Kata Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kota 

Madya Metro. 

Harapan untuk memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, 

dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 

27 April 1999 di Jakarta bersama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon dan Kota 

Depok (Jawa Barat), Kota Banjarbaru (Kalsel) dan Kata Temate (Maluku Utara). 

Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yang masing- 

masing adalah sebagai berikut: 
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1. Metro Pusat Metro 2,28 3,32 
Imopuro 1, 19 1,73 
Hadimulyo Timur 3,37 4,90 
Hadimulyo Barat 1,50 2,18 
Yosomul o 3,37 4,90 

Sub total 11,71 17,04 
2. Metro Utara 1. Banjarsari 5,75 8,36 

2. Purwosari 2,55 3,71 
3. Purwoasri 3,62 5,27 
4.Karan e·o 7,72 11,23 

Sub total 19 64 28,57 

Tabel 2.1 
ah Administratif Kota Metro .. 

Wilayah administrasi Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, 

yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 

2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Kecamatan yang wilayahnya 

paling luas adalah Kecamatan Metro Utara seluas 19,64 km2 atau 28,57% dari luas 

wilayah Kota Metro, sementara yang paling kecil adalah Kecamatan Metro Barat 

seluas 11,28 km2 atau 16,41 % terhadap luas wilayah Kota Metro. 

Lampung Timur. 

4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah. 

3. 

Sebagai daerah otonom dengan status kota yang kedua yang ada di Provinsi 

Lampung, Metro menjadi salah satu pusat pertumbuhan kota. 

Selain itu, kedudukannya yang berada di tengah Provinsi Lampung, yang 

secara geografis terletak pada 506" - 508" Lin tang Sela tan dan 105017" - 105019" 

Bujur Timur, menjadikannya sebagai penghubung dari dan ke berbagai kabupaten 

di sekitarnya, baik melalui jalur jalan negara, jalan provinsi, dan jalan 

kabupaten/kota. 

Luas wilayah Kota Metro 68, 74 km2 atau 0, 19% dari luas Provinsi Lampung 

yang besarnya 3.528.835 krn-. Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kota 

Metro adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 

2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur. 

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten 
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2. Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi 

Topografi Kota Metro berupa daerah dataran alluvial dengan ketinggian 
wilayah berkisar antara 25 meter sampai 75 meter dari permukaan laut dan dengan 
kemiringan antara 0-5%. Hanya sedikit wilayah yang berombak sampai 
bergelombang yaitu di bagian Utara dan Selatan kota dengan kemiringan antara 6- 
15%. Pada dataran di daerah sungai terdapat endapan permukaan alluvium 
(campuran liat galuh dan pasir) dengan tanah lotosol dan podsolik. 

Wilayah Kota Metro dibatasi oleh aliran sungai Way Sekampung pada bagian 
Selatan dan Way Raman di sebelah Utara. Selain itu dalarn wilayah Kota Metro 
mengalir sungai Way Batanghari dan Way Bunut. Pada musim kemarau debit air 
Way Batanghari mencapai 9-10 m3/detik dan pada musim hujan mencapai 500 
m3/detik, sedangkan debit Way Bunut pada musim kemarau mencapai 5-6 
m3 / detik dan pada musim hujan mencapai 100-200 m3 / detik. Wilayah yang dialiri 
kedua sungai tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kota Metro dengan arah 
aliran kearah Timur. Keberadaan sungai di Kota Metro sangat menunjang 

• pengembangan sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan. 
Kota Metro beriklim tropis, sebagaimana kondisi iklim wilayah Provinsi 

Lampung pada umumnya. Secara terperinci kondisi iklim di Kota Metro terletak di 
garis khatulistiwa pada posisi 50 Lintang Selatan yang beriklim Humid Tropis, 
dengan arah angin laut yang bertiup dari Samudra Indonesia dan Laut Jawa. Pada 
bulan November sampai Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, 
sedangkan pada bulan Juli sampai Agustus bertiup dari arah Timur dan Tenggara. 
Kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam. 

Pada ketinggian antara 30-62 meter dari permukaan laut, temperatur udara 
rata-rata berkisar 260C-280C, dengan suhu udara rata-rata siang hari 28°C. 
Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33oc dan temperatur 
minimum 22oc. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 80%-88% dan akan 

semakin tinggi pada tempat yang lebih tinggi. 

3. Metro Sela tan 1. Rejomulyo 4,75 6,91 
2. Margorejo 2,46 3,58 
3. Margodadi 2,87 4,18 
4. Sumbersari 4,25 6,18 

Bantul 
Sub total 14-.33 20,85 

4. Metro Timur 1. Iring Mulyo 1,89 3,22 
2. Yosodadi 3,36 4,89 
3. Yosorejo 1,22 1,77 
4. Tejosari 3,76 5,47 
5. Teio • crnnrr 1,55 2,25 

Sub total 11,78 17, 14 
5. Metro Barat 1. Mu1yojati 2,95 4,29 

2. Mulyosari 3,03 4,41 
3. Ganjar Agung 2,88 4,19 
4. Ganiarsari 2.42 3,52 

Sub total 11,28 16,41 
.~r~~ 1•~'1gfiasr'wtat!WilavanJ KOt:atM ·'tn:r•"· · e ~WJ\1'i68tl7A .. .: ., 

"' ;i/il00,00 ' ' ;,~,, ' , ,. ,w,t '. . . L . .. w, . " · .~ . . ~ e \1~~~~1;~ .:.·.:·~ ': 
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4. Potensi Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, Kota 

"Metro ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan merupakan satu 

kesatuan dalam pengembangan kawasan andalan Nasional Bandar Lampung - 

Metro. Dengan fungsi utama sebagai : (1) Pusat Pemerintahan Kota; (2) Pusat 

Perdagangan dan Jasa; (3) Pusat Pendidikan Khusus. Selain itu, Kota Metro 

bersama Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai kawasan strategis 

Provinsi dalam bidang Pengembangan Kawasan Pendidikan Unggulan Terpadu 

Berbasis Potensi Lokal. 

Pusat pelayanan di wilayah Kota Metro merupakan pusat pelayanan sosial, 

ekonomi dan/ atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan 

regional, yang meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat 
lingkungan. 

9. Jalan, sungai, danau, 
lahan tandus dll 215,25 3,6 

;~u!Olati''~~~Mii~·&ih'.J0A~·;,:·;\·./'£ ·:'.··{,7\,!(>,;,L;6~'8'ZIP86'i' .• ,~.:~f:,;¥1100 00 

8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. Hutan r at 

2. Rumah, bangunan, dan 
halamari 

2.904 56 ·49 
2.381,10 40 

138 00 2,3 
23 00 0,38 
75,00 1,25 

148,90 2 5 
83,00 1,38 
12,00 0,2 

1. Sawah 

Rata-rata curah hujan Kota Metro adalah antara 1.921,07 mm per tahun. 
Bulan hujan berkisar antara September sampai Mei dengan curah hujan tertinggi 
pada Januari sampai Maret, sedangkan bulan kering terjadi pada Juni sampai 
Agustus. 
3. Penggunaan Laban 

Jika dilihat dari luas lahan berdasarkan penggunaan lahan Tahun 2013, 

wilayah Kota Metro terdiri dari lahan sawah seluas 2.904,56 hektar (49%); rumah 

dan pekarangan seluas 2.381,10 hektar (40%); hutan rakyat 138 hektar (2,3%); 

rawa 23 hektar (0,38%); kolam 75 hektar (1,25%); tegalan/kebun 148,90 hektar 

(2,5%); padang rumput 12 hektar (0,2%); jalan, sungai, danau, lahan tandus, dll 

seluas 215,25 hektar (3,6%); ladang/huma 83 hektar (1,38%). 

Tabet 2.2. 
Luas Laban Menurut Pen naan Kota Metro Tahun 2013 
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Kelurahan Banjarsari; merupakan pusat pelayanan di Utara kota namun 
jumlah fasilitas sosial dan aksesibilitasnya masih relatif kurang, sehingga 
fungsinya masih sebagai pusat lingkungan. Namun untuk menciptakan 
keseimbangan pembangunan antar wilayah perlu adanya dorongan pada 
kawasan ini. Kawasan ini diarahkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota 
(SPPK), sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan sedang dan 
mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa. 

c. 

.. 

Pusat-pusat pelayanan perkotaan yang perlu didorong maupun dibatasi 

pertumbuhannya adalah : 

a. Kecamatan Metro Pusat; merupakan pusat pelayanan kota yang melayani 
wilayah Kota Metro dan regional daerah hinterland-nya, yang berfungsi 
sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, 
pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat. Sebagai pusat kota 
maka perkembangannya sangat pesat dibandingkan kawasan lainnya 
terutama masalah permukiman. Sebagai ibukota maka perlu adanya 
penataan ruang dan perlu dibatasi serta dikendalikan penggunaan lahannya. 

b. Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat; merupakan kawasan 
pendidikan tinggi di Kota Metro dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas 
sosial yang memadai sehingga dimasa yang akan datang diperkirakan akan 
tumbuh secara cepat. Hal ini karena banyak mahasiswa luar Kota Metro yang 
menimba ilmu. Dua kecamatan ini arahkan untuk menjadi Sub Pusat 
Pelayanan Kota (SPPK). 

Berdasarkan pembagian pusat pelayanan tersebut, maka di Kota Metro 

dilihat dari hirarki dapat diketahui pusat pelayanan sebagai berikut : 

I. Pusat Pelayanan Kata terdapat di Kecamatan Metro Pusat, yang melayani 
seluruh wilayah kota dan/ atau regional. 

2. Sub Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Timur dan Metro 

Barat. Dua kecamatan ini melayani Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Iring 
Mulyo, melayani masing-masing Kelurahan Tejosari, Tejoagung, Yosodadi, 

dan Yosorejo. Sedangkan Kelurahan Mulyojati melayani Kelurahan Mulyosari, 

Ganjar Agung, dan Ganjar Asri. 

3. Pusat Lingkungan terdapat di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Utara. 

Dua kecamatan ini melayani Sub Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan 

Margorejo, melayani Kelurahan Margodadi, Sumber Sari, dan Rejo Mulyo. 

Sedangkan Kelurahan Banjarsari melayani Kelurahan Purwoasri, Purwosari, 

dan Karang Rejo. 
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3. KOTA DAN 
LOKAL 

1. Perdagangan dan 
Jasa 

2. Wisata 
3. Pendidikan Tinggi 
4. Kesehatan 
5. Pertanian 
6. Petemakan 
7. Permukiman 
8. Industri 

KECAMATAN METRO 
UTARA 

KOTA DAN 
LOKAL 

l. Perdagangan dan 
Jasa 

2. Permukiman 
3. Pendid.ikan Tinggi 
4. Kesehatan 
5. Wisata 

KECAMATAN METRO 
BARAT 2. 

KOTA DAN 
LOKAL 

1. Perdagangan dan 
Jasa 

2. Perrn.ukiman 
3. Pendid.ikan 1'inggi 
4. Kesehatan 
5. Wisata 

KECAMATAN METRO 
TIMUR 1. 

REGIONAL 
DAN KOTA 

jasa 
3. Perkantoran 
4. Pendidikan 
5. Kesehatan 
6. Permukiman 

1. Pusat Pemerintahan 
2. Perdagangan dan 

KECAMATAN METRO 
PU SAT. 1. 

Tabel 2.3 
Pu t Pela anan Kota Metro a Sit R 

penggunaan lahan. Ke depan kawasan ini diarahkan untuk kawasan 
permukiman terbatas namun tetap mendorong tumbuhnya perdagangan dan 
jasa guna melayani kawasan sekitar. 

Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Ganjaragung, 
Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Margorejo dan 
Kelurahan Rejomulyo; merupakan daerah yang masih tertinggal sehingga 
perlu didorong pertumbuhannya. Kelurahan ini diarahkan menjadi Pusat 
Lingkungan (PL) sehingga diharapkan dapat memacu pertum buhan pad a 
kawasan ini. 

e. Kecamatan Metro Selatan; merupakan kawasan pertanian yang subur dengan 
lahan persawahan terluas di Kota Metro, sehingga untuk menjaga lahan 

'· 
pertanian berkelanjutan perlu adanya pembatasan dan pengendalian 

d. 
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Sedangkan penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk: 

a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, 

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat; 

b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang 

sehat, aman, serasi, dan teratur; 

c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang 

rasional; 

• lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 

yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Pengertian kawasan budidaya menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan 
atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan 

sumber daya buatan. Klasifikasi peruntukan kawasan budidaya di Kota Metro 

meliputi : 

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang dimaksud dengan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 

atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan 

permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas 

terhadap perumahan kumuh dan pennukiman kumuh, penyediaan tanah, 

pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 

Pengertian perumahan yaitu kumpulan rumah sebagai bagian dari 

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan 

prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 

layak huni. 

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

1. KELURAHAN 
PURWOASRI, 

2. KELURAHAN 1. Perdagangan dan 
KARANGREJO, Jasa 

3. KELURAHAN 2. Pertanian 
GANJARAGUNG, 3. Peternakan 

4. KELURAHAN 4. Perikanan LOKAL YOSOREJO, 5. Permukiman 
5. KELURAHAN 6. Pendidikan 

TEJOAGUNG, 7. Kesehatan 
6. KELURAHAN 8. Wisata 

MARGOREJO DAN 
7. KELURAHAN 

REJOMULYO 
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• Sesuai dengan rencana pengembangan struktur ruang Kota Metro, maka 

arahan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman diklasifikasikan 

se bagai berikut : 

a. Kawasan perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Metro Pusat, 

Kecamatan Metro Timur dan sebagian Keca:matan Metro Barat; 

b. Kawasan perumahan kepadatan sedang diarahkan pada kawasan sebagian 

Kecamatan Metro Barat dan sebagian Kecamatan Metro Utara; 

c. Kawasan Perumahan kepadatan rendah diarahkan di Kecamatan Metro 

Selatan dan sebagian Kecamatan Metro Utara. Pengembangan di Kecamatan 

Metro Selatan diarahkan sebagai kawasan permukiman terbatas untuk 

menjaga keberadaan lahan sawah berkelanjutan. 

Barat dan Timur yaitu tersebar di Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan 

Metro Timur. 

c. Kawasan Perumahan kepadatan rendah diarahkan di kawasan Utara dan 

selatan kota yaitu tersebar di Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro 

Sela tan. 

Kawasan perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Metro Pusat 

yaitu di Kelurahan Metro, Kelurahan Imopuro, Kelurahan Hadimulyo Barat, 

Kelurahan Hadimulyo timur dan Kelurahan Yosomulyo. 

b. Kawasan perumahan kepadatan sedang diarahkan pada kawasan bagian 

a. j 

Dalam kaitannya dengan pendis.tribus.ian penduduk serta pengembangan 

karakter ruang kota serta pertimbangan daya dukung dan daya tampung ruang, 

maka kawasan perumahan di Kota Metro secara eksisting diklasifikasikan menjadi 

3 (tiga), yaitu kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi, kawasan 

perumahan dengan tingkat kepadatan sedang dan kawasan perumahan dengan 

tingkat kepadatan rendah. 

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang- 

bidang lain. 

Tujuan dari pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kota 

Metro adalah menyediakan tanah untuk pengembangan rumah tinggal dengan 

kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk yang bervariasi di seluruh Kota, 

mengakomodasi bermacam tipe rumah tinggal dalam rangka mendorong 

penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat di Kota Metro, serta 

merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada 

lingkungan-lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang. 

Pengembangan kawasan permukiman direncanakan tersebar diseluruh 

wilayah kota. 
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Kawasan perdagangan dan jasa di Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) pada 

Kecamatan Metro Utara diarahkan pada sebagian Jalan Kartini- Jalan Pattimura. 

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa 
Tujuan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa komersial di Kota 

Metro adalah menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, dalam wadah 

berupa pertokoan, jasa, perhotelan, rekreasi dan pelayanan masyarakat. Dalam 

kaitannya dengan tujuan tersebut serta pertimbangan morfologi ruang serta stuktur 

ruang yang direncanakan maka pola pengembangan kawasan perdagangan dan 

jasa di Kota Metro direncanakan membentuk koridor pada jalur jalan utama dan 

membentuk blok. Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan pada Pusat 

Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Lingkungan (PL). 

Kawasan perdagangan dan jasa meliputi; pasar tradisional; pusat 

• perbelanjaan; dan toko modern. Kawasan perdagangan dan jasa di Pusat Pelayanan 

Kota (PPK) diarahkan pada sebagian Jalan Teuku Umar, sebagian Jalan Wijaya 

Kesuma, sebagian Jalan Ryacudu, dll. Kawasan perdagangan dan jasa di Sub Pusat 

Pelayanan Kota (SPPK) pada Kecamatan Metro Timur diarahkan pada sebagian 

Jalan Ahmad Yani, sebagian Jalan Ki hajar Dewantara, sebagian Jalan AH. 

Nasution, dll. Kawasan perdagangan dan jasa di Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) 

pada Kecamatan Metro Barat diarahkan pada sebagian Jalan Sudirman,sebagian 

Jalan Soekarno Hatta, sebagian Jalan Yos Sudarso, dll. 

lindung; 

d. Pengembangan perumahan dan permukiman eksisting ditekankan pada 

peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan RTH dan pembenahan 

prasarana, sarana dan utilitas pendukung lainnya; 

e. Pengelolaan sanitasi lingkungan perumahan diarahkan pada pengembangan 

tangki septik komunal untuk pembuangan limbah black water dan system riol 

untuk pembuangan grey water, 

f. Penataan kawasan permukiman padat dan permukiman kumuh perkotaan 

diarahkan pada program revitalisasi, rehabilitasi, renovasi, rekonstruksi. 

kota seperti: Banjarsari, Purwoasri, Purwosari dan Yosomulyo; 

Melarang pengembangan perumahan dan permukiman pada kawasan c. 

b. 

Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perumahan dan 

permukiman meliputi : 

a. Pembangunan perumahan dan permukiman dengan mengembangkan 

perumahan yang sudah ada maupun pembangunan perumahan baru; 

Mengarahkan pengembangan perumahan dan permukiman ke wilayah utara 
J 
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3. Perkantoran 
Pengembangan kawasan perkantoran di Kota Metro bertujuan untuk 

menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, dalam wadah berupa kantor 

pemerintahan dan perkantoran swasta. 

Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar 

tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang 

bersangkutan. 

c. 

Pengembangan pasar modem meliputi : 

a. Pembangunan pasar modern dibatasi dan kawasan yang diperkenankan akan 

diatur dalam peraturan walikota; 

b~ Menyediakan areal parkir seluas kebutuhan parkir dan memperhatikan 

aksesibilitas keluar masuk kendaraan serta utilitas yang dibutuhkan; 

Pengembangan pengelolaan pasar tradisional meliputi : 

1. Pengembangan direncanakan pada pusat kota, sub pusat pelayanan dan 
pusat lingkungan; 

2. Melakukan penataan pasar tradisional di seluruh kecamatan agar dapat 
bersaing dengan toko-toko modem; 

3. Peningkatan kualitas pelayanan, diantaranya memperbaiki sistem sanitasi 

lingkungan, persampahan, ruang parkir dan RTH; 

4. Meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik pengembangan 

jaringan jalan maupun penyediaan moda transportasi; 

5. Menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kali lirna (PKL) 

disekitar pasar agar tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja. 

Pengembangan pusat perbelanjaan meliputi : 

a. Kawasan pusat Kota Metro; 

b. Pengembangan diarahkan pada penataan, peremajaan dan pernantapan: 

c. Penambahan pusat perbelanjaan di Kota Metro namun disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup, 

kondisi jaringan jalan, serta ketentuan keandalan bangunan gedung menurut 

peraturan perundang-undangan: 

d. Menyediakan areal parkir seluas kebutuhan parkir, RTH dan ruang untuk 

kegiatan sektor informal. 

Kawasan perdagangan dan jasa di Pusat Lingkungan (PL) pada Jalan Kartini 

di Kelurahan Purwo Asri, Jalan WR. Supratman di Kelurahan Karang rejo dan Jalan 
Budi Utomo Kelurahan Margorejo. 
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Sentra industri yang akan dikembangkan di Kota Metro meliputi: 

a. Sentra home industri kerajinan Kain khas Lampung di Kelurahan lringmulyo; 
b. Sentra home industri kerajinan makanan tradisional tersebar di seluruh 

bagian wilayah Kota Metro. 

Arab pengembangan kawasan industri di Kota Metro me1iputi : 

(1) Kawasan peruntukan industri menengah diarahkan di Banjarsari Kecamatan 
Metro Utara pada bidang pengolahan hasil bumi dengan luasan 10 ha; 

(2) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro diarahkan di seluruh 
kecamatan di Kota Metro. 

4. Ke.was.au ludustd 

Di Kota Metro hanya terdapat beberapa industri menengah dan industri 

kecil/mikro/rumah tangga (home industry) yang keberadaanya cukup banyak yaitu 

sebanyak 872 unit dengan menyerap tenaga kerja sebesar 2.240 orang. Kegiatan 

industri yang akan dikembangkan adalah kegiatan sentra industri berupa industri 

rumah tangga skala kecil yang terintegrasi dengan perumahan penduduk. Kriteria 

sentra industri yang dapat dikembangkan adalah: 

1) Tidak merupakan industri polutif; 

2) Membutuhkan lahan 100 - 500 m2; 

3) Investasi 10 juta - 200 juta rupiah; 

4) Menggunakan tenaga kerja < 10 orang . 
• 

b. 

a. 
Arahan pengembangan pengelolaan perkantoran meliputi: 

Kawasan perkantoran harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung 

jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait 

dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; 

Perencanaan fasilitas perkantoran harus menyediakan ruang. untuk RTH, 

RTnH dan sumur resapan; 

Untuk kantor pemerintah seperti Kantor Walikota dan DPRD Kota harus 
memiliki ruang terbuka publik yang digunakan bagi masyarakat untuk 
berkumpul guna menyampaikan aspirasi dan berinteraksi sosial. 

c. 

Kawasan perkantoran meliputi: 

1. Perkantoran pemerintah di Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan 

Alamsyah Ratu Prawiranegara dan Jalan Nasution; 

2. Perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa serta di 

kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses 

pelayanan. 

.. 

t. 
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5. Kawasan Pariwisata 
Wilayah Kota Metro termasuk wilayah yang kurang memiliki potensi 

pariwisata karena hanya memiliki satu lokasi wisata alam yaitu bendungan/Dam 

Raman di Kecamatan Metro Utara. Sebagai satu-satunya wisata alam yang dimiliki 

oleh Kota Metro maka sudah seharusnya pemerintah dapat menciptakan lokasi dan 

fasilitas pendukung lainnya di dam raman yang layak dan dapat menarik bagi 

pengunjung. Karena keterbatasan potensi yang dimiliki langkah lainnya yang perlu 

dilakukan adalah menciptakan wisata-wisata buatan seperti water boom, off road, 

kebun binatang dan lain-lain sehingga dapat memberikan altematif bagi wisatawan. 

Kawasan yang direncanakan menjadi tempat obyek-obyek wisata buatan adalah di 

Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Selatan. 

Arahan pengembangan kawasan pariwisata meliputi : 

a. Mengembangkan obyek-obyek wisata alam seperti Dam Raman dan Bumi 
Perkemahan; 

• b. Mengembangkan obyek wisata buatan di sekitar Dam Raman, sekitar Stadion 
Tejosari dan kawasan Palem Indah. 

c. Pengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, 

oleh-oleh dan hiburan lainnya di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan AH 

Nasution dan Jalan Ahmad Yani; 

d. Memenuhi kebutuhan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan 
pariwisata sekitar Dam Raman, Bumi Perkemahan, Stadion Tejosari serta 

kawasan wisata lainnya; 

e. Mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata di sepanjang 
Jalan Sudirman, Jalan AH Nasution dan Jalan Ahmad Yani. 

lingkungan mulai dari penyusunan dokumen lingkungan, penyediaan IPAL 
dan disertai dengan pengawasan pemerintah daerah secara intensif terhadap 

kegiatan industri yang dilaksanakan. 

c. 

Pengembangan pengelolaan kawasan industri meliputi : 

a. pembangunan kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan 

sekitarnya dengan memperhatikan radius/jarak dan tingkat pencemaran 

yang dapat ditimbulkan serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap 

kawasan sekitarnya; 

b. pembangunan industri harus memperhatikan fasilitas pelayan publik berupa 

lahan parkir, RTH, ruang PKL pencegahan dan penanggulangan bahaya 

kebakaran, kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalulintas dari 

dan ·menuju lokasi; 

pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus . ~isertai dengan 

upaya-upaya terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran 
t- 



• a. Pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau dan non hijau termasuk kawasan 

terbuka publik maupun privat yang ada di Kota Metro sebagai ruang evakuasi 

bencana dan melengkapinya dengan sarana utilitas yang memadai; 

Aksesibilitas pencapaian ke kawasan evakuasi bencana; 

Ruang evakuasi bencana berupa jalur penyelamatan meliputi jalan-jalan kota 

yang dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan 

penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam; 

d. Lokasi ruang evakuasi bencana diarahkan pada ruang terbuka di Lapangan 

22, Lapangan Samber, Taman Merdeka, Masjid Taqwa dan Stadion Tejosari. 

' b. 
,~ 

c. 

penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam seperti banjir dan 

gempa bumi. 

Arahan pemanfaatan dan pengelolaan ruang evakuasi bencana dilakukan 

melalui: 

KawasaD Ruang Evakuasi Bencana 

Kawasan ruang evakuasi bencana bertujuan untuk memberikan ruang 

terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan 

7. 

Pembangunan sarana publik, perkantoran, perdagangan dan jasa harus 

menyediakan lahan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi. 

e. 

Arahan pengembangan RTnH meliputi: 

a. Mengoptimalkan Lapangan Samber; 
b. Mengoptimalkan pusat kawasan olahraga Stadion Tejosari dengan tipologi 

plasa yang akan mempunyai fungsi untuk bersosialisasi dan dalam keadaan 

darurat bisa dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana alam; 

c. Mengembangkan plasa bangunan ibadah; 

d. Mengembangkan lahan-lahan parkir yang terintegrasi dengan ruang pejalan 

kaki; 

6. KawasaD RuaDg Terbuka DOD Hijau 
Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang 

tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang 

berupa badan air. Ruang terbuka non hijau yang dikembangkan di Kota Metro 
meliputi ruang pejalan kaki yang diperkeras berbentuk linier di sepanjang jalan, 

ruang ruang parkir yang diperkeras, lapangan olah raga yang diperkeras maupun 
ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, waduk, maupun areal- 

areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi. 



Kecamatan Metro Selatan. Sedangkan kawasan petemakan skala kecil terdapat di 

Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Pusat. 

Arahan pengembangan kawasan peternakan bertujuan untuk memanfaatkan 

potensi petemakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi : 

1) Peternakan skala besar diarahkan pengembangannya di Kecamatan Metro 
Selatan dan sebagian Kecamatan Metro Utara; 

Potensi peternakan di Kota Metro meliputi temak sapi, kerbau, kambing, 

domba, babi dan unggas yang tersebar diseluruh kecamatan. Kawasan peternakan 

skala besar terdapat di Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Timur dan 

b. Kawasan Petemakan 

Arahan pengembangan kawasan pertanian adalah pengembangan lahan 

pertanian sawah irigasi dengan produktivitas 1-2 kali panen dalam setahun di 

Kecamatan Metro Utara dan kecamatan Metro Selatan yang bertujuan untuk 

swasembada beras di Kota Metro. 

a. 

9. Kawasan Peruntukan Lainnya 
Kawasan peruntukan lainnya meliputi: 

Kawasan Pertanian tanaman pangan clan holtikultura 

b. 
l.. c. 

• 
d. 
e. 
f. 

8. Peruntukan Kegiatan Sektor Informal 

Peruntukan kegiatan sektor informal bertujuan untuk memberikan ruang 

yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) berupa 

pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan, di pusat-pusat perdagangan atau 

keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima. 

Arahan pengelolaan penataan ruang kegiatan sektor informal meliputi: 

a. Integrasi PKL dan sektor formal yaitu pembangunan kegiatan sektor formal 

baru wajib menyediakan ruang bagi PKL dan kompensasi/insentif bagi 

kegiatan sektor formal yang menampung PKL; 

Perlindungan fungsi publik, yaitu pemisahan fungsi ruang dengan tegas; 

Pertimbangan keselamatan dan kenyamanan PKL dan konsumen dengan 

menyediakan jalur lam bat, parkir dan prasarana sarana lainnya; 

Minimasi eksternalitas seperti macet, sampah dan pengaturan waktu; 

Perencanaan jalur pejalan kaki sesuai standar ketentuan yang ada; 

Arahan desain untuk PKL sebaiknya ekonomis, praktis, bisa dipindah, estetis 

dan fungsional; 

g. Perencanaan lokasi dan waktu berdagang, yaitu pemberian retribusi bagi PKL 

di lokasi tertentu dan pengaturan waktu berdagang. 
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d. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara 

Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi : 

1) Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Metro Pusat; 

2) Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di Kecamatan-Kecamatan 
Kota Metro; 

I 
Adapun sebaran kolam budidaya ikan terbanyak ada di Kecamatan Metro Selatan 
yaitu seluas 501.000 m2. Produksi perikanan Kota Metro dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan. Jenis ikan yang paling banyak dibudidaya oleh 
masyarakat Kota Metro adalah ikan jenis lele. 

Adapun kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar adalah 
sebagai berikut: 
• Kelerengan lahan < 8 % 

• Persediaan air cukup 
• · Jauh dari sumber pencemaran, baik pencernaran domestik maupun industri. 
• Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan). 

Pola budidaya perikanan di Kota Metro adalah budidaya perikanan rumah 

tangga dengan membuat kolam-kolarn ikan baik dengan cara menggali tanah 

ataupun dengan membuat bak-bak, baik dengan bahan semen maupun 

dengan bahan plastik/ terpal yang secara permodalan jauh lebih ekonomis. 

Secara umum masyarakat Kota Metro belum memanfaatkan lahan sawah 

sebagai lokasi/tempat pembudidayaan ikan yang 'dikenal dengan mina padi. 

· Dengan masa panen padi Kota Metro yang maksimal hanya 2 kali dalam setahun 

maka untuk memaksimalkan lahan yang ada disarankan agar pola budidaya 

perikanan juga diterapkan secara mina padi. 

Dengan fakta yang ada di lapangan, maka arah pengembangan budidaya 

perikanan air tawar di Kota Metro akan diarahkan pada Kecamatan Metro Selatan 

• sebagai sentra budidaya ikan lele dan ikan patin dalam skala besar. Sedangkan 

pada Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Pusat dan 

Kecamatan Metro Utara diarahkan sebagai sentra budidaya perikanan air tawar 
skala menengah dan kecil. ... 

c. Kawasan Budidaya Perikanan 
Potensi perikanan di Kota Metro meliputi budidaya perikanan kolam air tawar 

yang tersebar diseluruh kecamatan dengan total luas kolam sebesar 1.718,400 m2. 

2) Petemakan skala kecil diarahkan pengembangannya di Kecamatan Metro 
Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur. 

' \ 
;. 
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intensifikasi ruang dengan memanfaatkan lahan yang tersedia; 

c. Mengarahkan pengembangan sarana kesehatan skala lokal, yaitu puskesmas 

rawat inap di masing-masing kecamatan; 

a. 

Kawasao Kesehatan 

Arahan pengembangan pelayanan umum kawasan kesehatan meliputi: 

Pusat pelayanan kesehatan skala kota yaitu Rumah Sakit Umum Jendral 

Ahmad Yani; 

b. Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kota menggunakan konsep 

2. 

perencanaan fa"&ilita-& pendidikan haru-& menyediakan RTH, RTnH dan -&umur 
resapan. 

L 

10. Peruotukao Pelayaoao Umum 
a. Kawasao Peodidikao 

Dalam RTRW Provinsi Lampung, Kota Metro masuk dalam salah satu 
kawasan strategis provinsi yaitu sebagai kawasan pendidikan berbasis potensi 
Iokal. Fasilitas pendidikan yang ada di Kota Metro sudah cukup mernadai namun 
tetap harus terus ditingkatkan guna menunjang visi Kota Metro sebagai Kota 

. Pendidikan. Secara eksisiting Kota Metro memiliki beberapa kawasan pendidikan 
yang sudah terbangun secara kluster seperti pada kawasan kampus di Kecamatan 
Metro Timur. Berdasarkan kondisi eksisting yang ada, dan rencana pengembangan 
fasilitas pendidikan Kota Metro guna menunjang visi kota maka kawasan yang akan 
diarahkan untuk menjadi kawasan pendidikan tinggi adalah di Kecamatan Metro 
Timur dan yang menjadi kawasan pendidikan tinggi dan kejuruan di Kecamatan 
Metro Barat. Arahan pengembangan pelayanan umum kawasan pendidikan 
meliputi: 
a. Kawasan pendidikan tinggi diarahkan di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan 

Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara; 
b. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang di kawasan pendidikan 

sesuai dengan pelayanan standar minimal; 
c. Pengembangan kawasan pernntukan pendidikan untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk sesuai dengan arahan penyediaannya dilaksanakan 
dengan pengembangan kawasan baru atau menambah kapasitas gedung 
di kawasan yang sudah ada dengan arahan pembangunan secara vertikal; 

d. Pengembangan pada pendidikan dasar dan rnenengan diarahkan sebagai 
fasilitas pelayanan lokal pada seluruh wilayah kota; 

e. Pengembangan aktivitas budidaya yang tidak menggangu aktivitas 
pendidikan; 

3) Polisi Resort Kota (Polresta) berada di Kecamatan Metro Pusat; 

4) Polisi Sektor (Polsek) yang berada di Kecamatan-Kecamatan Kota Metro. 
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Fungsi jalan yang ada di Kota Metro, meliputi: 

1. Jalan yang berfungsi sebagai kolektor sekunder, meliputi Jalan Imam 

Bonjol - Jalan Pattimura; 

Jendral Ahmad Yani. 

2. 

Selain sejumlah kawasan diatas yang akan dikembangkan, Pemerintah Kota 
Metro juga menetapkan Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah Darat, 
sebagai berikut: 

1. Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat 
Perkembangan sistem jaringan jalan lokal di Kota Metro lebih banyak 

dipengaruhi oleh kerangka utama kota tersebut, sehingga pola jalan cenderung 
rnembentuk pola radial konsentris mengikuti sistem jaringan jalan utama yang 
membentang dari timur ke barat. Berdasarkan RTRW Provinsi Lampung Tahun 
2009 - 2029 bahwa fungsi jalan yang ada di Kota Metro adalah : 
1. Jalan yang berfungsi sebagai kolektor primer, yaitu jalan Jendral Sudirman - 

jalan A.H. Nasution; 

Jalan yang berfungsi sebagai lokal primer yaitu jalan Budi Utomo dan jalan 

mushola, gereja, vihara di masing-masing kecamatan; 

d. Pembangunan fasilitas rumah ibadah mengikuti peraturan perundangan yang 
berlaku;dan 

e. Perencanaan fasilitas peribadatan harus menyediakan RTH, RTnH dan sumur 
resapan. 

Pembangunan Islamic Center di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro 
Selatan sebagai pusat pelayanan peribadatan skala kota yang baru; 

c. Mengarahkan pengembangan sarana peribadatan skala lokal, yaitu masjid, 

b. 
a. 

3. Kawasan Peribadatan 
Arahan pengembangan pelayanan umum kawasan peribadatan meliputi: 
Pusat pelayanan peribadatan skala kota; 

d. Meningkatkan aksesibilitas menuju lokasi fasilitas kesehatan, terutama 

rumah sakit bersalin dan puskesmas untuk mempermudah jangkauan 

pelayanan melalui pengembangan sistem transportasi; 

e. Meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar kesehatan; 

f. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan utilitas; 

g. Perencanaan fasilitas kesehatan harus menyediakan RTH, RTnH dan sumur 
resapan; dan 

h. Pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit diarahkan pada lokasi, 
kawasan atau ruas jalan utama serta tidak menimbulkan gangguan pada 
lingkungan. 
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Sedangkan jaringan jalan yang akan direncanakan pengembangannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Jalan Diponegoro - Jalan Dr. Sutomo; Jalan Wolter Monginsidi - Jalan WR. 

Supratman; Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara; berfungsi sebagai jalan 

strategis kota; 

Hasanuddin; Jalan Raden Intan; Jalan Mayjend Ryachudu; Jalan ZA Pagar 

Alam; Jalan Ade Irma Suryani; Jalan Raya Stadion; Jalan Gatot Subroto; 

Jalan Ki Hajar Dewantara; Jalan Mayjend S Parman; 

2. Jalan yang berfungsi sebagai lokal sekunder, meliputi: Jalan Kenanga; Jalan 

Khair Bras; Jalan Nanas; Jalan Sulawesi; Jalan Nias; Jalan Mentawai; Jalan 

Sumbawa; Jalan Karangrejo-Jalan Adirejo; Jalan Karangrejo - Jalan 

Pekalongan; Jalan Walet; Jalan Komodo; Jalan Jawa; Jalan TPAS Karangrejo; 

Jalan Beruang; Jalan Nuri; Jalan Kutilang; Jalan Gori - Jalari Nangka; Jalan 

Adirejo-Karangrejo; Jalan Adirejo-Karangrejo; Jalan Sriti; Jalan Piagam 

Jakarta; Jalan Inspejcsi; Jalan KH. Agus Salim; Jalan Cut Nyak Dien; Jalan 

Kyai Arsad; Jalan Semangka; Jalan Durian; Jalan Belimbing; Jalan Adipati 

Raya; Jalan Basuki Rahmat; Jalan Way Batanghari; Jalan Way Lalaan; Jalan 

Krakatau; Jalan Tanggamus; Jalan Raja Basa; Jalan Lele; Jalan Mujair; Jalan 

Ikan Mas; Jalan Belicia; Jalan Tongkol; Jalan Tawes; Jalan Kerang; Jalan 

Tiram; Jalan Terong; Jalan Pemuda - Jalan ABRI; 

Jalan Petai; Jalan Satelit; Jalan Gunung Lawu; Jalan Pala; Jalan Seminung; 

Jalan Semeru; Jalan Nusantara; Jalan Rajawali; Jalan Cendrawasih; Jalan 

Margodadi; Jalan Mulyojati; Jalan Garuda; Jalan Merpati; Jalan Kili Suci; 

Jalan Husodo; Jalan FKPPI; Jalan Gatot Kaea; 

3~ Jalan yang berfungsi sebagai.jalan lingkungan, meliputi semua jaringan jalan 

selain kolektor primer, lokal primer, kolektor sekunder dan lokal sekunder. 

Jalan R.A. Kartini; Dewi Sartika; Jalan Sukarno Hatta - Jalan Sutan Syahrir; 

Jalan Suprapto - Jalan Proklamasi; Jalan Brigjen. Katamso - Jalan Veteran; 

Jalan Dr. Sutomo; Jalan Diponegoro; Jalan Wolter Monginsidi; Jalan WR. 

Supratman; Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara; Jalan Piagam Jakarta; 

Jalan Amir Mahmud; Jalan Yos Sudarso; Jalan Sosrosudarmo; Jalan 
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Kota Metro memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTDJ yang berada di 

kelurahan Tejo Agung. Jaringan listrik Kota Metro merupakan rangkaian jalur 

Gardu Induk, yaitu Gardu Induk Tegineneng ( lx30 MVA) - Gardu Induk Metro 

(lx30 MVA) - Gardu lnduk Sribawono (lx20 MVA). Jaringan listrik yang terdapat di 

Kota Metro hingga saat ini rnampu melayani seluruh lapisan masyarakat, yang 

dikelompokkan kedalam beberapa pelanggan diantaranya : industri, hotel, rurnah 

tangga, usaha, gedung pernerintah, Iampu jalan dan kegiatan sosial Iainnya. 

Peningkatan cakupan pelayanan listrik di seluruh wilayah Kota Metro, dengan 

target pelayanan 90% pada tahun 2031. 

d. 

3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan 

Rencana pengernbangan sistemjaringan energi/kelistrikan dapat rneliputi: 

a. Pengembangan )aringan pipa gas bumi terdil:i dari )aringan utama yang 

berasal dari jaringan distribusi melalui Kota Metro-Kota Bandar Lampung dan 

Kabupaten Lampung Selatan; 

b. Pengernbangan energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya, angin dan 

biogas. 

c. Pengembangan pernbangkit tenaga listrik dengan peningkatan eksisting 

rnaupun pengembangan pernbangkit baru. 

2. Rencana Jaringan Jalur Kereta Api 

Jalur kereta yang akan menghubungkan Metro - Tegineneng direncanakan 

dari Stasiun Tegineneng - Adimulyo - Metro. Panjang trase jalan KA 17 ,237 km. 

Kondisi topografi daerah yang dilalui rencana jalan KA relatif datar dan banyak 

melalui ladang yang agak tinggi. Rencana stasiun akan dibangun di Kecamatan 

Metro Barat berdekatan dengan terminal 16C, sehingga mudah bagi penurnpang 

untuk berganti moda transportasi untuk melanjutkan perjalanan sarnpai ketujuan. 

Jalan RA. Kartini - Jalan Wonosari - Jalan Tapir - .Jalan R. Wolter Mongonsidi 

sebagai jalan kolektor sekunder lingkar utara; 

d. Pelebaran dan penataan perempatan di beberapa ruas jalan. 

b. Jalan lingkar selatan akan dibangun dari Jalan Sudirman Ganjar Agung - 

Mulyojati - Margodadi - Tejosari - Tejoagung - Batanghari (Lampung Timur) - 

Iringmulyo - Yosodadi - (Jalan Gatot Subroto) berakhir di Jalan AH. Nasution 

sebagai jalan kolektor sekunder lingkar selatan; 

c. Jalan lingkar utara untuk mengembangkan jalan lokal menjadi jalan kolektor. 

Ruas jalan lokal yang akan dikembangkan menjadi jalan kolektor adalah ruas 
I 
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Pemenuhan kebutuhan akan jasa telekomunikasi yang sangatlah penting 

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitas 

perekonomian. Untuk memperkirakan kebutuhan telepon dengan asumsi bahwa 

100 jiwa atau 20 KK akan dilayani oleh 1 satuan sambungan telepon. Sedangkan 

untuk teiepon non domestik sebesar 20 % dari kebutuhan domestik dan untuk 

telepon umum adalah setiap 1.000 jiwa memerlukan 1 unit telepon umum. 

Selain jaringan telepon kabel, peningkatan yang sangat besar terhadap 

penggunaan telepon selular berpengaruh terhadap berdirinya menara 

telekomunikasi/ Base Transceiver Station {BTS). Saat ini jumlah menara 

telekomunikasi yang telah berdiri di Kota Metro adalah 24 menara. Pertumbuhan 

BTS di Kota Metro sudah cukup padat sehingga ada yang menyebut Metro sebagai 

hutan menara, untuk itu mengenai menara telekomunikasi akan diatur dalam 

peraturan daerah mengenai pendirian menara telekomunikasi bersama. 

4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi 
Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan seperti meliputi 

sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit, yang terdiri atas : 

a. Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan 

telepon tetap dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon; 

b. Infrastruktur nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk Base 

Transcieuer Station (BTS); 

c. Peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah Kota 

Metro, dengan target pelayanan 90% pada tahun 2031. 

.:r 

Dilihat dari perkembangan tiap tahunnya, kebutuhan energi dan jaringannya 

akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan usaha. 

Rencana penyediaan kebutuhan listrik di Kota Metro menggunakan asumsi 

sebagai berikut: 

Setiap KK punya 1 rumah; 
Kebutuhan listrik : 30% dari jumlah rumah direncanakan menggunakan listrik 

daya 450 watt, 40% menggunakan daya 900 watt dan 30% menggunakan daya 

1300 watt; 

lKVA = 1000 watt; 

1 Gardu = 250 KV A. 
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b: Jaringan lripsi 

Sistem jaringan irigasi ditetapkan di Daerah Irigasi Sekampung - Batanghari 

dan Daerah Irigasi Sekampung - Bunut. 

Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul juga diatur berbeda, untuk 

sungai-sungai yang mengalir dalam wilayah perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

meter di sebelah luar kaki tanggul sedangkan untuk sungai-sungai yang mengalir 

di luar wilayah perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar kaki 

tanggul. Penetapan garis sempadan sungai bertanggul yang akan dikembangkan di 

Kota Metro adalah di sepanjang saluran irigasi yaitu sepanjang 62.150 m. 

5. Rencana Siatem Jarlngan Sumber Daya Air Kota 
Sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada konservasi sumber daya air, 

pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air meliputi: wilayah 
sungai (WS), cekungan air tanah (CAT), jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air 
minum dan sistem pengendalian daya rusak air. 
a. Wilayah Sungai, Waduk dan Embung 

Wilayah sungai yang berada di Kota Metro adalah Wilayah Sungai (WS) 
Seputih Sekampung yang merupakan WS strategis nasional. Jaringan sumber daya 
air wilayah sungai strategis nasional WS Seputih Sekampung meliputi: Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Seputih. Sungai yang memiliki kedalaman tidak lebih dari 3 m 
maka sempadan sungai adalah minimum 10 m dari tepi sungai. Sempadan sungai 
yang akan dikembangkan adalah sepanjang aliran anak sungai Way Raman 
sepanjang 1.121 m, sepanjang aliran anak sungai sungai Way Sekampung 
sepanjang 16.397 rn, sepanjang aliran anak sungai sungai Way Batang Hari 
sepanjang 3.701 m dan sepanjang aliran anak sungai .sungai Way Bunut sepanjang 
4.844 m. 

Sungai yang memiliki kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m maka 
sempadan sungai adalah 15 m dari tepi sungai. Sempadan sungai yang akan 
dikembangkan adalah sepanjang aliran sungai Way Raman sepanjang 7 .862 m, 
sepanjang aliran sungai sungai Way Sekampung sepanjang 7.4 72 m, sepanjang 
aliran anak sungai sungai Way Batang Hari sepanjang 13.290 m dan sepanjang 
aliran anak sungai sungai Way Bunut sepanjang 24. 766 m. Kawasan sekitar 
waduk/Dam Raman ditetapkan dengan kriteria: 
1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) 

meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; 

2) Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional 

terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk. 

• 
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e. Jaringan Air Baku untuk Air Bersih 

Sistem jaringan air baku untuk air minum meliputi sistem air permukaan, 
mata air dan/ atau sistem air tanah, prioritas air baku akan dipenuhi dengan 
pembangunan bendungan dan intake air baku pada sungai sekampung dengan 
target penyediaan untuk Kota Metro 300.33 L/dt. Sistem air tanah ditetapkan di 
seluruh wilayah Kota Metro, pengembangan air tanah dibatasi dan dikendalikan 
penggunaannya. Sedangkan cekungan air tanah (CAT) yang berada di Kota Metro 
adalah sebagian CAT Metro-Kota Bumi yang merupakan CAT lintas 
kabupaten/kota. 

Sumber air baku penyediaan air bersih di Kota Metro dari tahun 2000 berasal 
dari 2 sumber yaitu : 

1. Pengolahan air permukaan (air sungai) di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo 
Kabupaten Lampung Tengah; 

2. Sumur produksi air tanah di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat. 

Sumber air baku yang berasal dari air permukaan tersebut, merupakan aliran 
sungai Way Sekampung yang dibendung (Bendungan Argoguruh) untuk mencukupi 
kebutuhan areal sawah di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah (termasuk Kota 
Metro dan sekitarnya). Salah satu saluran irigasi yang terletak di Desa Adipuro, 

• Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, telah diizinkan penggunaannya 
untuk sumber air baku penyediaan air min um di Kota Metro sebesar 100 I/ dtk 
guna melayani kebutuhan air bersih di Wilayah Kota Metro dan sekitarnya. 

Sejak tahun 2009 sumber air baku penyediaan air bersih di Kota Metro yang 
berasal dari air permukaan merupakan aliran Sungai Way Sekampung yang diolah 
oleh WTP (Water Treatment Plant) Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan. 

" 

Dari basil kunjungan lapangan, pada wilayah Kota Metro saat ini sebagian 

wilayah sudah menganut sistem dainase gravitasi yang sudah cukup baik dan pola 

aliran sudah mengikuti arah aliran menuju sistem saluran bertingkat mulai 

jaringan kolektor menuju tersier kemudian masuk sekunder selanjutnya ke primer. 

Dengan kondisi sistem aliran sungai yang dalam wilayah administrasi Kota 

Metro diusahakan agar aliran air dapat ditahan selama mungkin meresap ke dalam 

tanah. Pembangunan yang tidak akan terjadi jika masyarakat memiliki kesadaran 

untuk sama-sama meningkatkan pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase. 

Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadi banjir atau genangan. 

,-_ __ 
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5. Rencana Pengembangan lnfrastruktur Kota 

a. Sistem Penyediaan Air Minum 
Sistem penyediaan dan pengelolaan air mmum di Kota Metro saat ini 

menggunakan sistem sumur bor atau sumur dalam (Deep Well) karena tidak 

berfungsinya Instalasi Air Minum (IPA) di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2002. 

Pengolahan Air (IPA) untuk pelayanan Kota Metro sebesar 3000 SR dengan 

Kapasitas 100 Lt/dtk yang sumber aimya berasal dari Way Sekampung (Bendung 

Argo Guruh) di Tegineneng yang dialirkan melalui Irigasi Sekunder, yang lokasinya 

berada di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. IPA ini 

dibangun sejak tahun 1983 dan dikembangkan lagi pada tahun 1996 dengan 

bantuan pinjaman ADB 1383 - INO melalui Proyek Sumatera Urban Development 

Sector Project (SUDSP). 

Unit produksi air mmum yang ada di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah pada waktu itu adalah 2 (dua) unit instalasi 

pengolahan air (IPA) dengan kapasitas masing-masing 50 1/ dtk, reservoir produksi 

(500 m3) dan peralatan produksi yang dibutuhkan. Lokasi IPA tersebut berjarak 11 

Km dari daerah pelayanan (Kota Metro). 

Dari tahun 2005 sampai saat ini di Kota Metro untuk pelayanan air bersih 

menggunakan sumur bor sebanyak 6 unit yang dikelola oleh UPT PAM Kota Metro 

dan 4 unit sumur bor yang berfungsi, dengan kapasitas produksi masing-masing 

sumur bor sebagai berikut: 

1. Sumur bor Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur dengan kapasitas 10 

l/dtk; 

2. Sumur bor Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur dengan kapasitas 5 

l/dtk; 

3. · Sumur bor Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat dengan 

• kapasitas 10 l/dtk (tidak berfungsi dikarenakan kurangnyajaringan pipa D 8" 
sepanjang 1 Km); 

4. Sumur bor berada Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat dengan 

kapasitas 10 l/dtk (tidak berfungsi dikarenakan kurangnya jaringan pipa 0 8" 

sepanjang 1 Km); 

5. Sumur bor Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat dengan Kapasitas 5 

l/dtk; 

6. Sumur bor perumahan Prasanti Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat 

dengan kapasitas 10 l/dtk. 
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Adapun kondisi sistem sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan 

air minum di Kota Metro yaitu: 

1. Sistem Non Perpipaan 
Masyarakat Kota Metro masih menggunakan sumur gali untuk penyediaan 

air minum sehari-hari. Selain sumur gali sebagian masyarakat juga telah mampu 

membuat sumur bor dan sumur pompa tangan. Prosentasinya 80% menggunakan 

air tanah yang terdiri dari sumur gali, sumur pompa tangan, dan sumur bor. 

Sedangkan 20% lagi menggunakan sungai dan air irigasi. Pemerintah Kota Metro 

juga membantu masyarakat didalam pemenuhan air bersih dengan membiayai 

hidran umum (HU) dan sumur bor pedesaan yang kemudian pengelolaanya 

dilakukan oleh masyarakat, sebanyak 31 unit. 

2. Sistem Perpipaan 
Sampai dengan saat ini konsumen yang sudah dilayani sebanyak ± 932 

sambungan. Tingkat pelayanan air minum di Kota Metro yang dikelola oleh UPT 

PAM adalah 932 sambungan rumah (SR). Jika diasumsikan 1 SR = 6 jiwa maka 

UPT PAM melayani 5.592 jiwa dari 136.273 jiwa juml,ah penduduk Kota Metro atau 

4,10%. 

Dari hasil perhitungan bahwa Kota Metro pada tahun rencana yaitu tahun 

2031 membutuhkan air bersih 16.256.366,51 Lt/hr. Untuk saat ini kebanyakan 

penduduk Kota Metro masih memanfaatkan sumur gali, sumur bor, air sungai dan 

mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Oleh karena itu perlu 

dioptimalkan pemanfaatan PDAM Way Irang untuk memenuhi kebutuhan air 

minum pada akhir tahun rencana 2031. Sumber air PDAM Way Irang adalah 

sungai Way Sekampung (IPA Yosodadi) dengan kapasitas produksi 50 lt/dt dan 

reservoir dengan kapasitas tampungan 1500 m3. Selain itu sumber air PDAM juga 

berasal dari 6 (enam) sumur bor dengan total kapasitas produksi 50 lt/dtk. Saat ini 

telah dibangun tambahan sumber air PDAM yang berasal dari Sungai Way 

Sekampung dengan kapasitas produksi 20 lt/ dt . 
• 

Pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan meliputi: 

a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan penyediaan air bersih perpipaan, 

melalui optimasi pemanfaatan kapasitas produksi tersisa, serta penambahan 

kapasitas produksi dan perluasan jaringan distribusi; 

b. Pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan; 

c. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah Kota Metro, 

dengan target pelayanan 90% pada tahun 2031; 

d. Pengurangan kebocoran teknis dan non teknis air sampai dengan 70% pada 

tahun 2021 dan 20% pada tahun 2031 dengan melakukan perbaikan sarana 

dan prasarana perpipaan; 

.!I 
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2.1.2.Demografi 

A. Kondisi Tahon 2008-2009 

Jumlah penduduk Kota Metro sampai dengan 2009 mencapai 134.682 jiwa 

yang terdiri dari 67.120 jiwa laki-laki dan 67. 562 jiwa perempuan. 

Pada daerah yang padat penduduknya sepe~ Kelurahan Hadirnulyo Barat 
dan Kelurahan Hadimulyo Timur khususnya permukiman pinggiran saluran irigasi 
("Pingled"), penduduk memanfaatkan saluran tersebut sebagai tempat pernbuangan, 
baik limbah tinja maupun limbah rumah tangga. Jumlah kepala keluarga di 
kawasan pingled ini sekitar 100 KK, merupakan daerah terpadat, rumah tidak 
tertata dengan baik, dan taraf sosial yang rendah. Mata pencaharian penduduknya 
rata-rata pedagang kecil, buruh harian dan tukang becak. Kawasan ini belum 
terlayani oleh pelayanan air bersih atau Hidran Umum (HU). 

Sebagian besar warga tidak mempunyai fasilitas MCK dirumahnya, sehingga 
mereka memanfaatkan sungai sebagai WC umum yang merupakan WC terbuka 
yang pembuangannya langsung ke sungai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan 
lahan yang dimiliki oleh warga, sehingga mereka tidak mempunyai tempat untuk 
membuat WC di rumahnya. Keberadaan rumah warga dipinggir sungai yang tidak 
tertata dengan rapi, sehingga memberikan kesan kawasan yang kumuh dan kotor. 
Sistem saluran air buangan rumah tangga secara umum sudah berada di pinggiran 
jalan lingkungan. 

Fasilitas pengelolaan limbah yang ada di Kota Metro diantaranya 1 unit IPLT 
• di Kelurahan Karangrejo yang dibangun tahun 1994 / 1995 dengan kondisi tidak 
terawat dan belum berfungsi secara optimal. Sedangkan sarana disediakan oleh 
Pemerintah Kata melalui Dinas Tata Kata sebagai pengelola pelayanan limbah tinja 
menyediakan 2 unit truk penyedot lumpur tinja. 

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Pengelolaan sanitasi lingkungan permukiman di Kata Metro telah dilakukan 
oleh masyarakat dan juga oleh Pemerintah Kota. Pada umumnya penduduk Kota 
Metro telah mempunyai sarana pengolahan limbah di masing-masing rumahnya 
seperti jamban, WC dan cubluk. Bagi rumah yang mempunyai jamban/WC telah 
dilengkapi dengan septic tank untuk menampung lumpur tinja dan sumur resapan 
untuk menampung limbah campuran dari kamar mandi dan dapur. Sebagian 
limbah campuran dari kamar mandi dan dapur dialirkan ke saluran drainase / riol 
kota yang ada di kanan - kiri jalan yang akhimya masuk ke sungai atau saluran 
irigasi. 

e. Peningkatan kapasitas produksi Water Treatment Plant WTP Rejomulyo; 

f. Pencegahan pencemaran air baku di Rejomulya. 
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penduduk Kota Metro Tahun 2013 berjumlah 161.794 jiwa terdiri dari 82.283 jiwa 

laki-laki dan 79.511 jiwa perempuan dengan kepadatan 2.354 jiwa/km2, untuk 

kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Kecamatan Metro Pusat yang merupakan 

pusat perekonomian, perdagangan dan pusat pemerintahan. Untuk lebih jelasnya 

disajikan ke dalam tabel berikut. 

• 

Kondisi Tahun 2013 

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014, 

B. 

Aspek kependudukan menentukan jumlah kebutuhan pelayanan dasar dan 

sumber daya ekonomi, termasuk kebutuhan-kebutuhan penyediaan fasilitas umum 

dan fasilitas sosial lainnya. Besarnya angkatan kerja di Kota Metro sampai dengan 

tahun 2009 mencapai 56,8 % dari jumlah penduduk usia kerja (10 tahun keatas) 

presentase tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu 

sebesar 57 ,8%. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja sebesar 

43,2%. Pada tahun 2008 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Metro 

mencapai 57,7% hal tersebut menunjukan bahwa dari keseluruhan penduduk usia 

kerja terdapat sekitar 57, 75 penduduk yang aktif secara ekonomis. 

Penyebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Metro Pusat yang mencapai 

48.189 jiwa (35.7%) dengan kepadatan penduduk 4.229 jiwa/Km? sedangkan yang 

terendah berada di Kecamatan Metro Selatan sebesar 12.735 jiwa (9,45%) dengan 

kepadatan penduduk 889 jiwa/Km-.! Sumber: BPS Kota Metro. 2009). 

Sebagian besar penduduk Kota Metro bermata pencaharian sebagai buruh/ 

karyawan/pegawai yang mencapai 45.43% diikuti dengan buruh sendiri 

(wiraswasta) sebesar 26,06%. Sedangkan status pekerjaan terkecil adalah berusaha 

di ban tu buruh tetap sebesar 3, 72%. Sedangkan berdasarkan sektor usaha yang di 

jalani sebagian besar penduduk Kota Metro bergerak di sektor jasa (28,56%) diikuti 

dengan sektor perdagangan (28,18%) dan pertanian (23,97%). 

Pemetaan lapangan pekerjaan berdasarkan kecamatan menunjukan bahwa 

masyarakat di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Timur mayoritas bekerja di 

sektor pertanian, konstruksi dan perdagangan sedangkan penduduk di Kecamatan 

Metro Pusat, Metro Barat dan Metro Utara terkonsentrasi disektor perdagangan dan 

jasa. 
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0-4 3,412 1,896 1,926 2,550 1,016 10,800 
.5-9 4,324 2,433 2,267 3,220 1,319 13,563 

10-14 4,512 2,424 2,391 3,186 1,349 13,862 
.15-19 4,228 2,288 2,308 3,097 1,242 13, 163 
20-24 4,390 2,435 2,213 3,229 1,197 13,464 
25-29 5,175 2,532 2,541 3,758 1,338 15,344 
30-34 5,358 2,604 2,621 3,758 1,500 15,841 
35-39 4,753 2,475 2,319 3,304 1,512 14,363 
40-44 4,330 2,163 2,132 2,927 1,332 12,884 

Tabel 2.5 
Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelom 

Jumlah penduduk laki-Iaki di Kota Metro lebih besar dibandingkan dengan 

penduduk perempuan. Hal ini bisa dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 103,48 yang 

berarti jumlah penduduk laki-Iaki sebesar 15 ,90°/(,) lebih banyak dibandingkan 

jumlah penduduk perempuan. Dengan sajian data tersebut, ketersediaan sarana 

dan prasarana perkotaan yang cukup lengkap, serta fungsinya sebagai pusat 

pemerintahan menjadikan Kecamatan Metro Pusat memiliki daya tarik yang lebih 

besar bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sebaliknya Kecamatan Metro 

Selatan berada lebih jauh dari pusat pemerintahan serta akses ke kecamatan ini 

relatif terbatas dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Metro. 

Pada Tahun 2013 jumlah penduduk usia produktif (>15-64 tahun) Kota Metro 

sebesar 115.4 79 jiwa atau 71,00 % dari jurnlah penduduk, sedangkan usia tidak 

produktif (0-14 tahun dan > 64 tahun) berjumlah 46.315 jiwa atau 29,00 %. Untuk 

lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Sumber : Dinas Kependudukari dan Catatan Sipil Kota Metro, 2014 

5. MetroBarat 13.629 13.141 26.770 11,28 
4. MetroTimur 19.181 18.811 37.992 11,78 

1.086 14,33 -. 15.564 7.628 7.936 Metro 
Sela tan 

3. 
1.410 19,64 27.698 13.511 14.187 Metro Utara 
4.592 11 71 53.770 26.420 27.350 

Tabel 2.4 
Jumlah clan Ke adatan Penduduk .. 
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Berdasarkan hasil penghitungan Kota Metro memiliki nilai IPM tertinggi 

dibandingkan dengan 15 (lima belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Lampung dengan nilai IPM 77,53 pada tahun 2013, yang tertinggi berikutnya 

adalah Kota Bandar lampung dan Kabupaten Pringsewu dengan nilai IPM nya 

masing-masing 77, 17 dan 73,22. 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro 2014 

Angka Harapan Hidup 
72,38 72,54 72,76 72,98 72,98 

(Tahun) 
Angka Melek Huruf 

97,36 97,49 ~.~.3.8 98,40 98,45 
(Persen) 

Rata-Rata Lama Sekolah 
9,82 9,82 10,12 10,15 . 10,15 

(Tahun) 
Pengeluaran per Kapita 

629,39 631,26 633,37 636,08 636,80 
Riil Disesuaikan (Rp.000) 

•P''.i~~~.Q)'.· 77,53 

Tabet 2.6 
di Kota Metro Tahun 2009-2013 

.. 
pemerataan ekonomi dengan beberapa indikator berikut ini : 

a. Indeks Pembangunan Manusia 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran tunggal dan 

sederhana yang memuat tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. 
Ketiga komponen IPM tersebut dapat menunjukkan tingkat pembangunan 

manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan 
berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai 
pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Pada dasarnya IPM 
adalah suatu indeks komposisi yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja 
pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan/atau 
bahkan antar waktu. 

2.2. Aspek Kesjehtaeraan Masyarakat 
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan sosial dan 

161,f.94c··. 
3,014 
2,406 
2,670 
4,580 
6,488 
8,978 
10,374 45-49 3,517 1,660 1,724 2,485 988 

50-54 3,036 1,492 1,462 2,116 872 
55-59 2,178 1,169 980 1,570 591 
60-64 1,632 768 699 1,047 434 
65-69 1,004 398 396 610 262 
70-74 907 386 305 521 287 
75+ 1,102 559 408 584 361 

:~ 
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masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, 

pelayanan kesehatan maupun kemampuan daya beli. Berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), perkembangan tingkat kemiskinan atau persentase penduduk 

miskin Kota Metro selama tahun 2008-2012 berfluktuasi. Pada tahun 2008 
persentase penduduk miskin Kota Metro sebesar 15, 91 % dari jumlah penduduk 

Kota Metro. 

Pada Tahun 2009 sebesar 15,07% kemudian pada tahun 2010 persentase 

penduduk miskin Kota Metro turun menjadi 13,77%. Pada tahun 2011 sebesar 

12,90%. Selanjutnya dengan menggunakan data Susenas, pada tahun 2012 

diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kota Metro sebesar 12,09%. 

Sumber : Badan Pusat Statisti"k Kota Metro 2014 

*) Angka Sementara 

b. Peraentue Rumah Tangga Miskin (RTM) 
Kemiskinan menjadi masalah krusial yang sangat berpengaruh terhadap 

t' 

I 70.17 70.37 12 ·13 
2 72.32 72.66. 4 4 
3 70.95 71.25 9 10 

,4 71.64 72.14 6 6 
5 71.81 72.30 5 5 
6 71.28 71.70 8 8 
7 70.84 71.08 11 11 
8 71.60 71.86 7 7 
9 Pesawaran 70.90 71.25 10 9 
10 Prin sewu 72.80 73.22 3 3 
11 Mesuii 68.30 68.79 14 14 

12 Tulang Bawang 
Barat 69.82 70.38 13 12 

13 Pesisir Barat NA 68.43 NA 15 
14 Bandar Lam 76.83 77.17 2 2 
15 Metro 77.30 77.53 1 1 

• • J. 

IPM Ranking 
No. Kabupaten/Kota 2013* 

2012 ) 2012 2013*) 

Tabel 2.7 
Perbau.diDgaG Nilai lndeka Pembangunan Manusia (IPM) dan Ranking 

Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM terendah yaitu Kabupaten 

Pesisir Barat dengan nilai IPM sebesar 68,43. Dari data ini dapat memberikan 

indikasi bahwa daerah yang memiliki fasilitas pendidikan yang tinggi, mempunyai 

akses yang mudah dengan daerah lain, dan sebagai pusat perdagangan dan jasa 

akan memiliki nilai IPM yang tinggi. 

•. 
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Dari grafik di atas perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat 

kemiskinan pada tahun 2008 hingga tahun 2012 cenderung terjadi penurunan, 

meskipun sedikit terjadi kenaikan pada tahun 2011. 

Kemudian pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan sebesar 1,5% hal 

ini kemungkinan disebabkan terjadi kenaikan BBM sehingga mempengaruhi harga 

kebutuhan bahan pokok. Data mengenai jumlah individu, jumlah rumah tangga 

miskin per kecamatan di Kota Metro berdasarkan basis data terpadu dapat dilihat 

pada tabel dan gambar di bawah ini. 

• 
Sumber : BPS 

c 
. (OOO);j 

1; 18, 1oo:e 
~ 
:J 

"O 
:J 

"O c :. 
:i 
E 
:J .., 

Gambar 2.1 
Perkembangan Tingkat Kemiskinan clan Jumlah Penduduk Miskin di Kota 

Metro Tahun 2008-2012 

Sumber : BPS dan PPLS 2011 

4,43 3,45 2,99 2,77 0,26 4 

3,34 3,27 2,46 2,27 1,37 3 

15,91 15,07 13,77 13,59 12,09 

22,100 21,300 20,010 20.300 18,100' 1 

2 

Tabel 2.8 
Tin kat Kemiakinan di Kota Metro Tahun 2008-2012 

Data mengenai tingkat kemiskinan di Kota Metro tahun 2008-2012 disajikan 

pada tabel dan gambar berikut. 
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Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan data kemiskinan yang 
meliputi jumlah individu dan jumlah rumah tangga miskin, berdasarkan basis data 
terpadu PPLS Tahun 2011. Pada grafik terse but terlihat bahwa jumlah individu dan 
jumlah rumah tangga miskin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Metro Pusat 
dibandingkan dengan empat kecamatan lain. 

Sumber : Basis Data Terpadu (PPLS, 2011) 

Gambar 2.2 
Perkembangan Jumlah lndividu, Rumah Tangga Miskin per Kecamatan di Kota 

Metro Tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwaa jumlah RTM terbanyak 

terdapat di kecamatan Metro Pusat sebesar 38,71% dan Metro Timur sebesar 

20,26%. Hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Metro Pusat dan Metro Timur 

merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dan menjadi pusat 

aktifitas perekonomian dan perdagangan yang memiliki daya tarik sehingga banyak 

didatangi dan dihuni oleh penduduk miskin yang berusaha mencari penghasilan 

dan bermata pencaharian se bagai pedagang. 

Sumber: Basis Data Terpadu (PPLS 2011) 

l Metro Pusat 10.863 40,79 2.480 38,71 
2 Metro Utara 4.159 15,62 1.056 ',16,48 
3 Metro Barat 3.147 11,82 780 12,17 
4 Metro Timur 5.433 20,40 1.298 20,26 
5 Metro Selatan 3.032 11,38 793 12,38 

Tabel 2.9. 
Jumlah Individu, Jumlab Rumah Tangga Miskin (RTM) per-Kecamatan di Kota 

Metro Berdasarkan Basis Data Te adu Tahun 2012 
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Secara umum kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor 
yaitu Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, Listrik, 
Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restorari, Angkutan dan 
Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa. 

Peranan sektor-sektor di atas dalam pembentukan PDRB Kota Metro 
disajikan pada tabel dibawah. 

2008 872.698 504.393 5,21 

2009 1.017.101 531.202 5,32 
2010 1.164.387 562.509 5,89 

2011* 1.319.875 598.519 6,40 
.a 

2012* 1.504.813 634.711 6,05 

2013** 1.712.322 674.271 6,23 

.. 
Sumber : Bad.an Pusat Statistik Kota Metro 
Catatan : "' Angka Diperbaiki 

,..,.. Angka Sementara 

Tabel 2.10 
u Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro 2008-2013 

c, Pertumbuhan PDRB clan PDRB Per-Kapita 
Indikator perekonomian yang dikenal secara luas untuk mengukur hasil-hasil 

pembangunan adalah Produk. Domestik Regional Brute (PDRBi. Dari data PDRB 

tersebut selain dapat diketahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat 
dilihat kontribusi masing-masing sektor dalam kegiatan pembangunan. 
Pertumbuhan ekonomi diperlihatkan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 
2000. Da1am kurun waktu tahun 2008 - 2013, kondisi pertumbuhan ekonomi Kota 
Metro berfluktuasi pada kisaran 5,21 persen sampai dengan 6,40 persen. 

Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2011 (6,40 persen), sedangkan 
yang terendah terjadi pada tahun 2008 (5,21 persen). Laju pertumbuhan ekonomi 
Kota Metro tahun 2013 sebesar 6,23 persen. Pertumbuhan ini sedikit lebih baikjika 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,05 persen. 

Hal ini dimungkinkan karena sebaran jumlah penduduk tidak merata di 
setiap kecamatan, karena Kecamatan Metro Pusat sebagai pusat perkotaan 
sehingga jumlah penduduk di Kecamatan Metro Pusat cukup tinggi dan sebagian 
besar penduduk Kecamatan Metro Pusat bermata pencaharian sebagai pedagang 
dipasar. 
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1 2008 6.219.605 
2 2009 7.113.189 

3 2010 8.004.256 

4 2011 * 8.975.691 

5 2012* 10.075.006 

6 2013** 11.153.955 
Sumber : Bad.an Pusat Statistik Kota Metro 
Catatan : * Angka Diperbaiki 

** Angka Sementara 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro 
Catatan : * Angka Diperbaiki 

** Angka Sementara 
Salah satu sisi untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah 

pendapatan perkapita yang ditunjukkan oleh nilai PDRB perkapita. Perkembangan 

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama ini menunjukkan peningkatan 

dari tahun ke tahunnya, dimana pada tahun 2008 PDRB perkapita Kota Metro 

sebesar 6.219.605 rupiah menjadi 11.153.955 rupiah pada Tahun 2013. 

Tabel 2.12 
er Ka ita Kota Metro Tahun 2010-2013 

Tabel 2.11 
PDRB Struktur Perekonomian Kota Metro Tahun 2010-2013 

.'r 

1 Pertanian 10,99 10,82 10,26 9,89 

2 Pertambangan dan penggalian 0,00 0,00 0',00 0,00 

3 Industri pengolahan 3,00 2,83 2,77 2,78 

4 Listrik, gas dan air bersih 1,51 1,49 1,51 1,41 

5 Ban gun an 3,67 3,54 3,50 3,58 

6 Perdagangan, hotel dan restoran 13,52 13,32 13,67 13,91 

7 Angkutan dan komunikasi 13,36 13,17 13,04 13,44 

8 Keuangan, persewaan dan Jasa 23,94 25,48 26,81 27,77 perusahaan 

9 Jasa-jasa 29,94 29,35 28,43 27,22 
' \• •\- ,- .. _ .. ':100'9Q'J; '_{i r!ll1,1 .. :,, ·.' .. . . ',,;:. : ,'(. '- · , .. _._ ·. · ·~'.~;! · ~1,~··.af1 

Pada Tahun 2013, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 
memberikan kontribusi yang paling besar dalam pembentukan PDRB Kota Metro 
yaitu sebesar 27,77 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, 
hotel dan restoran dengan kontribusinya masing-masing sebesar 27 ,22 persen dan 
13,91 persen. 
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d, Laju Inflasi 

Selama Tahun 2013 tingkat inflasi di Kota Metro mencapai 7,40%, angka ini 

meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 yang mencapai 

3,85%. Selama periode Januari - Desember 2013, tingginya inflasi pada kelompok 

transport, komunikasi dan jasa keuangan disebabkan kenaikan harga kedelai, 

perubahan harga bawang merah, bawang putih, dan cabe merah, kenaikan bahan 

bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar, kenaikan harga dasar dan eceran 

rokok, dan tingginya permintaan komoditi tertentu pada hari raya. 

Sumber : Badan Pu.sat Statistik Kota Metro 
Catatan · * Angka Diperbaiki 

** Angka Sementara 

2,78 2,77 2,83 3,00 3 Tersier 
2 Sekunder 

9,89 10,26 10,82 10,99 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Primer 

Tabel 2.13 
Distribusi Persentase Kelompok Sektor Terhadap PDRB Kota Metro 

Tahun 2010-2013 

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Kota Metro sebagian besar dibentuk 

oleh sektor tersier yaitu sebesar 82,34 persen dari total PDRB Kota Metro. Hal ini 

sesuai dengan status Kata Metro sebagai daerah perk.otaan yang telah rnaju , yang 

biasanya didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. 

dan air bersih, dan sektor bangunan. Input sektor ini berasal dari sektor 

primer. 

3. Sektor Tersier, mencakup sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan, serta sektor jasa-jasa, Input sektor ini berasal dari sektor 

sekunder dengan outputnya berupa jasa-jasa. 

sektor 1. Sektor primer, mencakup sektor pertanian dan 

pertambangan/penggalian. Input kelompok ini berasal dari alam. 

2. Sektor Sekunder, mencakup sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas 

Dalam beberapa analisis, kegiatan ekonomi sering dikelompokkan 

berdasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi. 

Berdasarkan output dan inputnya kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 

3 (tiga) sektor yaitu : 
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10. Kependudukan dan catatan sipil; 

11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

13. Sosial; 

1. Pendidikan; 

2. Kesehatan; 

3. Pekerjaan umum; 

4. Perumahan; 

5. Penataan ruang; 
• 

6. Perencanaan pembangunan; 

7. Perhubungan; 

8. Lingkungan hidup; 

9. Pertanahan; 

2.3.1.Fokus Layanan Urusan Wajib 
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator- 

indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Layanan 

urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 26 bidang urusan diantaranya 

adalah: 

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM (KONDISI TAHUN 2013) 

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa 

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi 

tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan. Indikator variable aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan 

urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 

Dengan tingkat inflasi sebesar 7 ,40% ditahun 2013, maka tingkat inflasi di 
Kota Metro relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi Bandar Lampung dan 

Nasional yang berada pada kisaran angka 7 ,56% - 8,38%. 

Sumber: BPS Kota Metro,.2013 

0,43 3,07 8,18 3,40 3,85 7,40 Inflasi 

Tabel 2.14 
Nilai lnflasi Rata-rata Kota Metro Tahun 2010-2013 
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, Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar 
pembangunan sehingga peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, 
dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk 
mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana 
prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang 
memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk 
menurut partisipasi sekolah. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk 
melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah, antara lain: Angka Partisipasi 
Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). 

a.. Angka Partiaipasi Sekolah (APS) 
Untuk mengetahui seberapa besar persentase penduduk usia sekolah yang 

sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang 
masih sekolah pada umur tertentu yang disebut dengan Angka Partisipasi Sekolah 
(APS). APS digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di 
bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan 
pelayanan pendidikan. Selain itu APS merupakan ukuran daya serap lembaga 
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan merupakan indikator dasar yang 
digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya 
bagi penduduk usia sekolah. 

1. Pendidikan 
Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan 

pembangunan karena peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. 

14. Ketenaga.kerjaan; 

15. Koperasi usaha kecil dan menengah; 

16. Penanaman modal; 

17. Kebudayaan; 

18. Kepemudaan dan olah raga; 

19. Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 

20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 

21. Ketahanan pangan; 

22. Pemberdayaan masyarakat; 

23. Statistik; 

24. Kearsipan; 

25. Komunikasi dan informatika; 

26. Perpustakaan. 
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Dari tabel 2.15 dapat dilihat bahwa secara umum, semakin tinggi jenjang 

pendidikan, maka semakin rendah partisipasi penduduk untuk bersekolah. 

Fenomena ini dapat disebabkan karena semakin tinggi suatu jenjang pendidikan 

maka semakin tinggi pula kualifikasi yang dibutuhkan baik secara intelektual 

maupun ekonomi. Selain itu dengan masuknya mereka dalam dunia kerja 

berdampak pula pada menurunnya angka partisipasi sekolah. 

79,80 
Sumber : BPS Kota Metro 

81,45 77,57 76,00 3.3 APS SMA 

9.762 9.716 9.704 9.701 3.2 Jumlah penduduk 
kelompok usia 16-18 
tahun • 

7.951 7.537 7.744 7.373 3.1 Jumlah murid usia 
16-18 tahun 

3 SMA/MA/SMK 
98,90 97,34 94,40 94,87 2.3 APS SMP / MTs 

8.472 8.480 8.448 8.389 2.2 Jumlah penduduk 
kelompok usia 13-15 
tahun 

8.379 8.254 7.975 7.959 2.1 Jumlah murid usia 
13-15 tahun 

2 SMP/MTS 
100,00 98,96 99,09 98,38 1.3 APS SD/MI 

15.135 15.191 15.297 15.453 1.2 Jumlah penduduk 
kelompok usia 7-12 
tahun 

14.890 15.053 15.138 15.453 1.1 Jumlah murid usia 
7-12 tahun 

1 SD/Ml . 

Tabel. 2.15 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Metro 

Tahun 2010-2013 

Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan 

mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat 

diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk 

mengenyam pendidikan. 

APS Kota Metro tahun 2010 s.d 2013 per jenjang pendidikan disajikan dalam Tabel 

2.15. berikut. 
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Sumber : BPS Kota Metro 

Pada Tahun 2013, APM SD Kota Metro adalah 96,11 persen. Hal ini berarti 

bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, sekitar 96 orang bersekolah di bangku 

SD. Dari Gambar 2.5 dapat diperoleh gambaran bahwa semakin tinggi jenjang 

pendidikan, maka semakin rendah Angka Partisipasi Murninya. 

66,09 62,03 62,57 

Tabel 2.17 
Angka Partisipasi Mumi (APM) 

Menurut Kelompok Usia Sekolah clan Jenis Kelamin di Kota Metro 
Tahun 2012 s.d 2013 

:' 

Anglea Partisipasi Mumi (APM) adalah persentase jumlah anak pada 

kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan 

yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia 

sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa 

banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas 

pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usranya, 

maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. 

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM 

· akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari 

APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan 

yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang 

terlambat atau terlalu cepat bersekolah. APM Kota Metro tahun 2010 s.d. 2013 

disajikan dalam Tabel 2.17 berikut. 

c. 



1 SD/Ml 

1.1 Jumlah sekolah 64 64 64 66 
1.2 Jumlah penduduk 15.135 15.191 15.297 15.453 

kelompok usia 7-12 
tahun 

1.3 Perbandingan 1 : 1 : 1 : 1 : 
jumlah sekolah 236,48 237,36 239,02 234,14 
dengan jumlah 
penduduk 
kelompok usia 7- 
12 tahun 

2 SMP/MTS 

2.1 Jumlah sekolah 29 30 30 29 

2.2 Jumlah penduduk 8.389 8.448 8.480 8.472 
kelompok usia 13- 
15 tahun 

2.3 Perbandingan 1 ; 1 : 1 : 1 : 
jumlah sekolah 289,28 281,60 282,67 292, 14 
dengan jumlah 
penduduk 
kelompok usia 13- 
15 tahun 

3 SMA/MA/SMK 

3.1 J umlah sekola.h 39 40 40 42 
3.2 Jumlah penduduk 9.701 9.704 9.716 9.762 

kelompok usia 16- 
18 tahun 

3.3 Perbandingan 1 : 1 : 1 : 1 : 
jumlah sekolah 248,74 242,60 242,90 232,43 
dengan jumlah 
penduduk 
kelompok usia 16- 
18 tahun 

SUmber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 01ahraga Kota Metro, BPS 
KotaMetro 
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Tabel. 2.18 
Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah di Kota 

Metro Tahun 2010-2013 

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat 

pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio mi 

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia 
pendidikan. 

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan 

sekolah/penduduk usia sekolah di Kota Metro per jenjang pendidikan selama 

kurun waktu 2010-2013. 
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1.028 1.230 1.512 

1 SD/MI 

1.225 l.l Jumlah guru 

e. Rasio Guru/Murid 
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat 

pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio 

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid 

untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selama kurun waktu 2010-2013 

rasio ketersediaan guru di Kota Metro untuk jenjang pendidikan SD I MI dan 

SMP /MTS mengalami penurunan. Sedangkan rasio ketersediaan guru mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2013, perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid 

SMA/MA/SMK adalah 1 : 9,53. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 guru 

S¥A/MA/SMK melayani (mengajar) 9,53 - 10 orang murid SMA/MA/SMK. Berikut 

secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan guru dan murid di 

Kota Metro perjenjang pendidikan selama kurun waktu 2010-2013. 

Tabel. 2.19 
Perbandingan Jumlah Guru clan Murid Berdasarkan Jenjang Pend.id.ikan 

di Kota MetroTahun 2010-2013 

Selama kurun waktu 2010-2012 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang 

pendidikan SD/Ml mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan 

penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SD/Ml. Namun pada 

tahun 2013 terdapat penambahan jumlah sekolah SD/MI, dari 64 menjadi 66 

sehingga rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI meningkat 

dari 1 : 239,02 di tahun 2012 menjadi 1 : 234,14. Angka rasio ini menunjukkan 

bahwa 1 sekolah SD/MI menampung sebanyak 235 siswa. 

Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP /MTS mengalami 

.peningkatan selama kurun 2010-2012 namun pada tahun berikutnya terjadi 

penurunan dari 1 : 282,67 di tahun 2012 menjadi 1 : 292,14 di tahun 2013. Hal 

ini dapat disebabkan berkurangnya jumlah sekolah SMP /MTS yang ada yaitu 

sebelumnya 30 sekolah di tahun 2012 menjadi 29 sekolah di tahun 2013. Berbeda 

dengan SD/MA dan SMP/MTS rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang 

pendidikan SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2010-2013 secara keseluruhan 

mengalami peningkatan dari 1 : 248,74 pada tahun 2010 menjadi 1 : 232,43 pada 

tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah sekolah 

SMA/MA/SMK. 



1 SD/MI 
1.1 Jumlah guru 1.512 1.230 1.22;5 1.028 
1.2 Jumlah kelas 619 651 658 

1~3 Rasio jumlah 1 : 2.44 1 : 1,89 1 : 1,86 
guru 
terhadap 
jumlah kelas 

1.4 Jumlah 15.380 18.883 18.883 19.387 
murid 

r. Raaio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata 
Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah kelas serta perbandingan jumlah 

murid terhadap jumlah kelas sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dan 

keberhasilan pendidikan. 

Berikut disajikan data perbandingan jumlah guru per kelas rata-rata 

terhadap jumlah murid di Kota Metro tahun 2010-2013. 

Tabel. 2.20 
Raaio Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Metro 

Tahun 2010 .. 2013 

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro 

1.2 Jumlah murid 15.380 18.883 18.883 19.387 

1.3 Perbandingan 1 : 1 : 1 : 1 : 18,86 
jumlah guru 14,62 15,35 15,41 
terhadap jumlah 
murid 

2 SMP/MTS 
2.1 Jumlah guru 959 997 997 950 
2.2 Jumlah murid 9.540 9.512 9.512 10.705 

2.3 Perbandingan 1: 9,95 1 : 9,54 1 : 9,54 1:11,27 
jumlah guru 
terhadap jumlah 
murid 

3 SMA/MA/SMK 
3.1 Jumlah guru 1.512 1.549 1.549 1.622 

3.2 Jumlah murid 15.380 16.017 16.017 15.452 

3.3 Perbandingan 1 : 1 : 1 : 1: 9,53 
jumlah guru 10,17 10,34 10,34 
terhadap jumlah 
murid 
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Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro 

1.5 Rasio jumlah 1 : 24,85 1 : 29,01 1: 28,70 
murid 
terhadap 
jumlah kelas 

1 .. 6 Rasia l : 2,44 : l : 1,89 1:1,86: 
guru/kelas 24,85 :29,01 28,70 
terhadap 
jumlah murid 

2 SMP/MTS 

2.1 Jumlah guru 959 997 997 950 

2.2 Jumlah kelas 132 298 298 
2.3 Rasio jumlah 1: 7,27 1: 3,35 1 : 3,35 

guru 
terhadap 
jumlah kelas 

2.4 Jumlah 9.540 9.512 9.512 10.705 
murid 

2.5 Rasio jumlah 1: 72,27 1 : 31,92 1 : 31,92 
murid 
terhadap 
jumlah kelas 

2.6 Rasio 1: 7,27: 1: 3,35: 1: 3,35: 
gur/kelas 72,27 31,92 31,92 
terhadap 
jumlah murid 

3 SMA/MA/S.MK 

3.1 Jumlah guru 1.512 1.549 1.549 1.622 

3.2 Jumlah kelas 366 487 487 
3.3 Rasio jumlah 1 : 4,13 1 : 3,18 1: 3,18 

guru 
terhadap 
jumlah kelas 

3.4. Jumlah 15.380 16.017 16.017 15.452 
murid 

3.5 Rasio jumlah 1: 42,02 1: 32,89 1 : 32,89 
murid 
terhadap 
jumlah kelas 

3.6 Rasio 1 : 4,13 : 1 : 3,18: 1 : 3,18: 
guru/kelas 42,02 32,89 32,89 
terhadap 
jumlah murid 
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Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah terkecil ada pada jenjang 

pendidikan SD/MI yaitu berkisar 0,01 dan 0,03. Sedangkan angka putus sekolah 

pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mencapai 0,79 di tahun 2010, narnun 

di tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,36. 

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro 

15.452 

0,36 

16.017 

0,36 

16.017 

0,79 

15.380 

3.3 Angka Putus 
Sekolah 
(persen tase) 

a.2 Jumlah seluruh 
siswa 

10.705 

58 

0,11 

9.512 

58 

0,11 

9.512 

121 

0,08 

9.540 

3.1 Jumlah siswa 
putus sekolah 

3 SMA/MA/SMK 

2.3 Angka Putus 
Sekolah 
(persentase) 

2.2 Jumlah seluruh 
siswa 

19.387 

11 

0,03 

18.883 

11 

0,03 

18.883 

8 

0,01 

15.380 

2.1 Jumlah siswa 
putus sekolah 

2 SMP/MTS 

1.3 Angka Putus 
Sekolah 
(persentase) 

1.2 Jumlah seluruh 
siswa 

6 6 2 1.1 Jumlah siswa 
putus sekolah 

1 SD/Ml 

Tabel. 2.21 
Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Metro 

Tahun 2010-2013 

·- 
g. Angka Putus Sekolah 

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah 
tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. 
Hal ini sering diguna.kan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan 
di bidang pendidikan. Angka putus sekolah di Kota Metro sangat rendah. Data 
mengenai jumlah siswa putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di Kota 
Metro disajikan pada tabel berikut: 



2-47 

3 3 3 3 2 

1 1 1 1 

Jumlah Rumah 
Sakit Swasta 

Jumlah Rumah 
1 Sakit Umum 

Daerah 

Tabet. 2.22 
Raaio Jumlah Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro 

Tahun 2010-2013 • 

Jumlah rumah sakit di Kota Metro pada tahun 2013 sebanyak 7 unit terdiri 

dari rumah sakit umum daerah 1 unit, rumah sakit swasta 3 unit, rumah sakit 

bersalin 2 unit, rumah sakit khusus lainnya 1 unit. Rasio rumah sakit terhadap 

jumlah penduduk Kota Metro tahun 2013 mencapai 1 : 21.931 penduduk. Hal ini 

berarti bahwa 1 rumah sakit di Kota Metro melayani 21. 931 penduduk. 

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio ketersediaan rumah sakit di 

Kota Metro dalam kurun waktu tahun 2010-2013. 

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang 

mendasar dan harus dipenuhi oleh Pemerintah. Gambaran umum kondisi daerah 

terk~t dengan pelayanan umum di bidang kesehatan, diantaranya dapat dilihat 

dari beberapa indikator sebagai berikut: 

a. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk 

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara 

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. 

Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, maka akan semakin mudah 

bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. 

2. Keaehatau 

Sebaliknya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP /MTs 

mengalami peningkatan dari 0,08 di tahun 2010 menjadi 0,11 di tahun 2011 dan 

2012. Peningkatan angka putus sekolah ini kemungkinan disebabkan oleh biaya 

pendidikan yang cukup tinggi sehingga sejumlah siswa tidak mampu melanjutkan 

pendidikannya atau mengalami putus sekolah. 



Puskesmas 11 11 11 11 

Jumlah Poliklinik. 10 10 10 10 
Jumlah Pustu 6 6 6 6 
Jumlah Total 

1.4 Puskesmas, 27 27 27 27 Pohklinik dan 
Pus tu 
Jumlah Penduduk 145.471 147.050 149.361 153.517 
Rasio Puskesmas 

2.1 per satuan 1 : 13.225 1 : 13.368 1 : 13.578 1 : 13.956 
enduduk 

2.2 Rasio Poliklinik per 1 : 14.547 1 : 14.705 : 14.936 1 : 15.352 satuan enduduk 

2.3 Rasio Pus tu per 1 : 24.245 1 : 24.508 1 : 24.894 1 : 25.586 satuan enduduk 

• 
"'· 
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. ' 

b, Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) 
peraatuan Penduduk 

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang 

kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin 

banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam 

menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu 

terhadap jumla penduduk di Kota Metro pada tahun 2013 mencapai 1 : 5.686. lni 

berarti bahwa 1 Puskesmas/Poliklinik/Pustu harus melayani penduduk sebanyak 
5.686 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan adalah 2 : 1 

yang artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas. Berikut 

adalah data mengenai rasio puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap 

Jumlah Penduduk di Kota Metro Tahun 2010-2013. 

Tabel. 2.23 
Rasio Jumlah Puskesmas, Pollklinik dan Pustu terhadap Jumlah Penduduk 

di Kota Metro Tahun 2010-2013 

Sumber : Dinas Kesehatari Kota Metro 

3 Rumah Sakit 2 2 2 Bersalin 2 

4 Rumah Sakit 1 1 khusus lainnya 1 1 

Jumlah Rum ah 7 7 7 7 Sakit 
Jumlah 145.471 147.050 149.361 153.517 Penduduk 

Rasio 1 : 1: 21.007 1 : 1 : 
20.782 21.337 21.931 



Rasio dokter umum di Kota Metro pada tahun 2013 adalah sebesar 59 per 

100.000 penduduk. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 

yang tercantum dalam Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013, rasio dokter umum 

adalah 40 per 100.000 penduduk. Hal ini berarti rasio dokter umum di Kota Metro 

telah memenuhi target nasional. 

1 Jumlah 152 154 149 1'49 Posyandu 

2 Jumlah Balita 12.460 12.595 12.793 13.651 
• Rasio Posyandu 

3 per satuan 12 12 12 11 
balita ( 1000) 

Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro, BPS Kata Metro 

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 

Tabel. 2.24 
Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita 

di Kota Metro Tahun 2010-2013 

c. Rasio Posyandu Per Satuan Balita 
Posyandu meruapakan salah satu fasilitas penunjang kesehatan 

yang diperuntukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi balita. 

Semakin banyak jumlah ketersediaannya semakin memudahkan masyarakat 

dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio posyandu per satuan balita 

merupakan rasio dari jumlah posyandu per 1000 balita. Berdasarkan data rasio 

jumlah posyandu terhadap jumlah balita, pada tahun 2010, rasio posyandu per 
satuan balita adalah 12, 199. Hal ini berarti bahwa s~tiap 1.000 balita dilayani oleh 

12 posyandu. Rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu 

menjadi 11 (2013) yang berarti setiap 1000 balita dilayani oleh 11 posyandu. Hal ini 

dikarenakan jumlah posyandu berkurang sedangkan di sisi lain jumlah balita 

semakin bertambah. 

Sumber : Dinas Kesehaian: Kata. Metro 

Rasio Puskesmas, 

2.4 Poliklinik dan 1 : 5.388 1 : 5.446 1 : 5.532 1 : 5.686 
Pus tu per satuan 
Penduduk 

3.1 Jumlah 5 5 5 5 Kecamatan 

3.2 Jumlah 22 22 22 22 
Desai Kelurahan 

3.3 Rasio Puskesmas 2: 1 2: 1 2:1 2:1 per Kecamatan 
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3. Pekerjaan Umum 
Kondisi daerah Kota Metro yang dapat menggambarkan aspek pelayanan 

umum di bidang urusan pekerjaan umum beberapa diantaranya dapat dilihat dari 

indikator kinerja sebagai berikut: 

a. Proporsi pa.uJang jarlngan jalan dalam kondlsl baik 
• Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya 

kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial 

masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian. Dengan demikian 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan 

infrastruktur jalan yang' baik dan memadai. 

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan 

kondisi baik, sedang/ rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Proporsi 

kondisi jalan baik di Kota Metro mengalami peningkatan dari 61 persen (tahun 

2010) menjadi 64 persen (2013). 

Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro, BPS 

12 7 12 15 
Rasio dokter g1g1 
per 100.000 
penduduk 

6 

5 

4 

3 
2 

10 

Dokter spesialis 17 43 54 46 
Dokter urnum 64 76 103 90 
Dokter gigi 18 17 23 15 

Jumlah 145.471 147 .050 149.361 153.517 penduduk 
Rasio dokter 
spesialis per 12 29 36 30 100.000 
penduduk 
Rasio dokter 
um um per 44 52 69 59 100.000 
penduduk 

1 

Tabel. 2.26 
Rasio Jumlah Dok.ter per Satuan Penduduk 

di Kota Metro Tahun 2010-2013 

Rasio dokter gigi pada tahun 2013 adalah 10 per 100.000 penduduk, 

sedangkan target kebutuhan tenaga kesehatan untuk rasio dokter gigi adalah 12 

per 100.000 penduduk. Adapun rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Metro 

tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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20,007km 
km 
(%) 

e. 11,071 km 8,936 km 
55,34 (%) 44,66 (%) 

Jaringan Primer 1 

Tabel 2.28 
Kondisi Jaringan Irigasi di Kota Metro Tahun 2013 

Panjang total jaringan irigasi Kota Metro pada tahun 2013 adalah sepanjang 

217 ,453 km yang terdiri dari saluran primer 20,007 km, saluran sekunder 30,53 

km, dan saluran tersier 166,916 km. Jaringan irigasi primer di Kota Metro adalah 

yang berasal dari jaringan irigasi sungai Way Sekampung dan Kali Bunut. Jaringan 

ingasi yang ada di Kota Metro merupakan jaringan irigasi yang dibangun pada 

jaman Belanda. Kondisi jaringan irigasi di Kota Metro Tahun 2013 disajikan dalam 

tabel 2.28. berikut. 

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi 

pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan Irigasi. Jaringan irigasi 
diperlukan untuk pengaturan air. Pengaturan air meliputi penyediaan, 

pengarnbilan, pengarnbilan, pembagian, pemberian dan penggunaan. Secara 
operasional jaringan irigasi dibedakan dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi 

primer, sekunder dan tersier. 

1 Kondisi Baik (km) 241,70 230,74 229,58 251,20 
2 Kondisi Sedang (Rusak Ringan) 133,75- 143,96 146,82 137,16 

3 Kondisi Rusak Sedang 15,59, 16,05 12,10 3,46 

4 Kondisi Rusak Berat 2,01. 2,30 4,55 1,23 
5 Jalan Secara Keseluruhan 393,05 393,05 393,05 393,05 

Proporsi Kondisi Baik(%) 61 59 58 64 
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%) 34 37 37 35 

Proporsi Kondisi Rusak Sedang (%\ 4 4 3 1 

Proporsi Kondisi Rusak Berat (%) 1 1 1 1 
Sumber: Dinas Pekerjaari Umuni dan Perumahan Kota Metro 

b. Kondisi Jaringan Irigasi 

Tabel 2.27 
Proporai Jaringan Jalan di Kota Metro Berdasarkan Kondisi 

Tahun 2010 s.d, 2013 

Berikut disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di Kota Metro 

berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2010-2013. 



1 Luas area permukiman tertata 
1.947 2.654 2.654 2.671 

(ha) 

2 Total luas area permukiman 
2.374 2.925 2.925 2.978 

(ha) 

3 Persentase luas permukiman 
82~01 90,74 90,74 89,69 

yang tertata (%) 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro 

Tabel 2.29 
Persentaae Luas Permukiman yang Tertata di Kota Metro 

Tahun 2010 a.d. 2013 

4. Perumahan 
Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan pelayanan umum urusan perumahan 

salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : 

a. Persentase luas permukiman yang tertata 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. Penataan permukiman merupakan 

salah satu masalah yang ditangani oleh pemerintah Kota Metro terkait dengan 

permukiman. Persentase luas pemukiman yang tertata di Kota Metro tahun 2010 - 

2013 disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.28. menunjukkan bahwa jaringan irigasi primer di Kota Metro yang 

kondisinya baik adalah 55,34% atau 11,071 km dari total panjang 20,007 km. 

Sedangkan kondisi jaringan sekunder dan tersier yang masih baik masing-masing 
adalah 24,46% dan 31,28%. 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro 

2 Jaringan 12,00 km 18,53 km 18,53 km 
49,06 km Sekunder 24,46 (%) 37,77 (%) 37,77 (%) 

52,212 km 57,502 57,502 km 
3 J aringan Tersier km 34,27 (%) 166,916 km 31~8 (%\ 34,45 (%) 
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rumah tangga 
menda atkan akses air bersih 

Tabet 2.31 
Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih 

di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2013 

Berikut adalah data tentang kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan 

air bersih dari PDAM dalarn kurun waktu 2010-2013. 

c, Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih 
Pelayanan air bersih di Kota Metro dilakukan oleh PDAM. Jumlah rumah 

tangga yang mendapatkan akses air bersih dari PDAM baru sekitar 2,98% di Tahun 

2012 dan 3,12% di Tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain dari 

PDAM, masih banyak rumah tangga di Kota Metro yang mendapatkan air bersih 

dari sumber lain berupa sumur. 

Sumber : Dinas Pekerja.an Umum da.n Perumahan Kota. Metro 

----lllftiDlll&iD 2 Luas wilayah permukiman 2.374 2.925 2.925 2.978 
(ha) 

3 Persentase kawasan 89 93 93 88 
perrnukiman Iayak huni 

4 Jumlah rumah iayak huni 25.214 26.001 26.100 26.703 
(unit) 

5 Jumlah rumah tanzza (RT) - - 38.909 40.364 
6 Persentase rumah layak - - 67% 66% 

huni 

Tabel 2.30 
Jumlah Permukiman dan Rumah Layak Huni di Kota Metro 

Tahun 2010 s.d 2013 

b. Raaio Pemukiman Layak Huni Dan Rasio Rumah Layak Huni 

Permukiman dan rumah layak huni merupakan salah satu cerminan 

kesejahteraan. Pemerintah Kota Metro telah berupaya dalam meningkatkan kualitas 

hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang 

marnpu. Hal ini bertujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan 

peduli terhadap sesama warga masyarakat. Sampai dengan tahun 2013, luas 

permukiman layak huni di Kota Metro mencapai 2.611 ha, sedangkan jumlah 

rumah layak huni mencapai 26.703 buah dari 40.364 rumah tangga di Kota Metro 

atau sekitar 66%. 



b. Rasio Bangunan yang Memiliki IMB per Satuan Bangunan 

Setiap orang/badan usaha di Kota Metro yang akan mendirikan/membangun 

gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ a tau merawat bangunan 

gedung wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). 

Hal ini untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Jumlah bangunan ber-IMB 

di Kota Metro adalah sebanyak 248 unit di tahun 2010 dan 312 unit di tahun 2011. 

Pada tahun 2012 jumlah bangunan di Kota Metro yang telah ber-IMB adalah baru 

mencapai 0,8 persen atau 328 unit dari total jumlah bangunan 42.324. 

l Luas Ruang Terbuka 1.512 ha 1.512 ha 1.650 ha 1.650 ha 
Hijau (ha) 

2 Luas wilayah (ha) 6.874 ha 6.874 ha 6.874 ha 6.874 ha 
3 Persentase 22% 22% 24% 24% 

Sumber : Bappeda Kota Metro 

Tabel 2.32 
Rasio Ruang Terbuk:a Hijau per satuan Luas Wilayah 

Di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2013 

5. Penataan Ruang 
Kondisi Kota Metro terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya 

dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: 

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota merupakan bagian dari ruang-ruang 

terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, 

dan vegetasi (endemik atau introduksi) guna mendukung manfaat langsung 

dan/ atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota terse but yaitu 
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. 

Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaan RTH diantaranya adalah 
fungsi ekologis, sosial, ekonomi, arsitektural dan nilai estetika. Agar kegiatan 

budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan, maka 

pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 

adalah 30% dimana 10% diantaranya adalah RTH private (RTH yang berada di 

lahan milik pribadi seperti rumah atau kebun) dan 20% adalah RTH publik. Luas 

RTH di Kota Metro pada Tahun 2013 adalah sebesar 24% atau seluas 1.650 ha dari 

total luas Kota Metro 6.874 ha. 

Sumber : PDAM Kota Metro 

2 Jumlah rumah tanzza - - 38.909 40.364 
3 Persentase rum ah tangga berakses - - 2,98% 3,12% 

air bersih 
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1 Dokumen 
RPJPD -.J -.J 
yang telah 
ditetapkan 
dengan 
PE RDA 

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Metro 
Tahun 2010 s.d 2013 

• 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kota Metro Tahun 2010-2013. 

Tabel 2.34 

6. Perencanaan Pembangunan 

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan perencanaan pembangunan 

salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : 

a. Ketersed.iaan Dokumen Perencanaan 
Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar 

program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif, efisien 
dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah tersedia pada periode tahun 

2005-2013. RPJPD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 

Tahun 2010. Renstra SKPD dan Renja SKPD masih ditetapkan oleh Kepala SKPD 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Sumber : Dinas Tata Kota dan Pariunsata Metro, Kantor Penanaman Modal dan 
· Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. 

0,8% 3 Pers en tase Bangunan ber- 
lMB 

,.42.324 2 Jumlah Bangunan 

267 248 328 312 Jumlah Bangunan ber- 
IMB 

1 

Tabel 2.33 
Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Metro 

Tahun 2010 s.d 2013 
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7. • Perhubungan 
Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan pelayanan umum urusan perhubungan 
salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : 
a. Rasio Izin Trayek 

Seluruh angkutan umum yang beroperasi di suatu wilayah wajib memiliki 

izin trayek. Ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek 
angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek illegal yang dilakukan 

para pengendara angkutan umum. Namun demikian, belum semua angkutan 
umum yang beroperasi di Kota Metro memiliki ijin trayek. 

Sumber : BAPPEDA Kota Metro 

2 Dokumen Perwali 
RPJMD ..J ..J ..J ..J 
yang telah 
ditetapkan 
dengan 
PE RDA 
a tau 
peraturan 
Walikota 

3 Dokumen Renstra 
Renstra ..J ..J ..J ..J SKPD 
SlQ>D yang ditetapk 
tel ah an 
ditetapkan dengan 
dengan keputus 
Keputusan an 
Walikota Kepala 

SKPD 

' 
(sesuai 
dengan 
pp 
8/2008) 

4 Dokumen 
RKPD yang ..J ..J ..J ..J 
telah 
ditetapkan 
dengan 
Peraturan 
Walikota 

5 Dokumen Renja 
Renja ..J ..J ..J ..J SKPD 
SKPD yang ditetapk 
telah an 
ditetapkan dengan 
dengan keputus 
Keputusan an 
Walikota Kepala 

SKPD 
(sesuai 
dengan PP 
8/2008) 
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a. Persentase Penanganan Sampah 

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia adalah masalah 

persampahan. Pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah 

akhir (TPA) menjadi hal yang sangat penting dalam menampung timbunan sampah 

yang dihasilkan dan meminimalisasi bahaya yang dapat timbul akibat penimbunan 

sampah terebut. 

8. Lingkungan Hidup 

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup 

salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: 

Sumber : Dinas Perhubunqari, Komunikasi dan Inf ormatika Kot a Metro .. 

141 137 256 102 420 

Jumlah 
pemasangan 
ram bu-ram bu 
Ialu lintas 

1 

Tabel. 2.36 
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kota Metro 

Tahun 2010-2013 

Sumber : Dinas Perhubungan, Komumkasi dan Inf ormatika Kota Metro 

b, Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Li;ntas 

Pemasangan rambu-rarnbu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas 

kendaraan bermotor sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang 

terjadi. Jumlah pemasangan rarnbu-rambu lalu lintas di Kata Metro pada tahun 

2010 mencapai 420 unit. Jumlah ini merupakan yang terbanyak selama kurun 

waktu 2010-2013. Pada tahun berikutnya jumlah rambu-rarnbu lalu lintas yang 

dipasang adalah sebanyak 102 unit (tahun 2011), 256 unit (tahun 2012) dan 137 

unit (tahun 2013). Pada tahun 2014 jumlah rambu-rarnbu lalu lintas yang dipasang 

adalah sebanyak 141 unit. Data mengenai jumlah pemasangan rambu-rarnbu lalu 

lintas di Kata Metro dapat dilihat pada tabel berikut. 

3 Rasio Izin 0 09 0 11 0,04 0 02 Tra ek ' ' ' 

Jumlah 
Penduduk 145.471 147.050 149.361 153.517 154.013' 

' 
2 

Tabel. 2.35 
Rasio Izin Trayek di Kota Metro Tahun 2010-2014 

Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
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b. Rasio Jumlah Truk Pengangk:ut Sampah per satuan Penduduk 

Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan truk pengangkut sampah. Berikut 

ini disajikan data mengenai sistem pengelolaan persampahan yang ada di .Kota 

Metro. 

1. Jwnlah volume sampah yang 220 220 ·. 220 
• tertan ani m3 m3 hari M3 hari M3 hari 

2 .. Jumlah volume sampah yang 320 330 340 dihasilkan m3 
3. Persentase 68,75% 66,66% 64,70% 

Sumber: Dinas Tata Kota Metro 

Tabel 2.37 
Persentase Volume Sampah yang Tertangani di Kota Metro 

Tahun 2010 - 2013 

Sistem pengelolaan persampahan di Kata Metro dimulai dari sumber timbunan 

sampah sampai dengan pemrosesan akhir di TPA Karangrejo, Metro Utara. 

• Oiangkutlukang 
~Ni 

• Tklak Diangkutlukang 
s.unp~ 

LAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH 
DI KOTA METRO TAHUN 2013 

Gambar 2.6 
Grafik La anan Pen n k:utan Sam ah di Kota Metro. 

sampah di Kota Metro hampir semua terlayani. Layanan pengangkutan sampah 

telah menangani 93% pengangkutan sampah yang ada di Kata Metro. Namun 

demikian masih ada sebagian wilayah di Kota Metro yang menggunakan sistem 

pembuangan open dumping dengan ditimbun atau dibakar. Sebagian wilayah yang 

kurang mempunyai lahan untuk membuang sampah secara terbuka atau untuk 

membakar sampah, terpaksa dibuang ke sungai atau di pinggir jalan. Hal ini dapat 

dilihat sebagaimana pada grafik di bawah. 

Pengelolaan pendidikan, pasar, jalan, taman serta area-area publik lainnya. 

Timbunan sampah yang terdapat di Kata Metro sebagian besar merupakan 

sampah dari kegiatan rumah tangga, pertokoan, perkantoran, industri, fasilitas 
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I Jumlah truk 
pengangkut 18 18 18 20 
sam ah unit 

2 Jumlah Daya 
Tampung Truk 6 m3/truk 6 m3/truk 6 m3/truk 6 m3/truk 
m3 
Jumlah 145.471 147.050 149.361 153.517 Penduduk iiwa 

4 Rasia Jumlah 
Truk Pengangkut 
Sampah terhadap 1 : 8.081 1:8.169 1 : 8.297 1 : 7.675 
Jumlah 
Penduduk 

Sumber : Dinas Tata Kota Metro 

Tabel. 2.39 
Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kota 

Metro Tahun 2010-2013 

Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan truk pengangkut sampah. Semakin 

banyak sampah yang diproduksi oleh penduduk maka semakin banyak jumlah truk 

sampah yang diperlukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya timbunan sampah 

yang berlebihan di setiap rumah tangga maupun TPS. Dengan jumah truk 

pengangkut sampah yang memadai diharapkan proses pengangkutan sampah akan 

berjalan tepat waktu. Perbandingan truk pengangkut sampah terhadap jumlah 

penduduk di Kota Metro. 

Sumber : Dinas Tata Kota Metro 

Motor roda 3 2 

Gerobak sam ah 50 

Kontainer 8 

Dum Truck 1 1 
Arm Roll Truck 5 
Truck Konta.iner 2 

TPA 1 

User Interlace 

2 Pengumpulan 
setem at 

3 

4 Penampungan 
Sementara 

5 Pen an kutan 

Pembuangan/ Daur 
ulan 6 

Tabel. 2.38 
Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada di Kota Metro 

Tahun 2013 
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perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti 

jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah 

kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam ·lebih besar dari jumlah 

kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Berikut disajikan grafik 

mengenai pertumbuhan penduduk di Kota Metro selama kurun waktu 2010-2013. 

a. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah 

penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi 

oleh tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik 
• 

akuntabel serta meningkatkan pelayanan prima dengan meyakinkan masyarakat 

tentang pentingnya administrasi kependudukan. Gambaran umum kondisi daerah 

terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat 

da.ti indikator kinerja sebagai berikut: 

10. Kependudukan clan Catatan Sipil 

Pembangunan dibidang administrasi kependudukan merupakan landasan 

bagi pembangunan di berbagai bidang lainya, sehingga memiliki peran yang 

strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional. Kondisi pengelolaan 

administrasi kependudukan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, 

namun pemerintah Kota Metro memiliki komitmen yang serius untuk melakukan 

pembenahan mendasar pada data base kependudukan agar lebih valid dan ,, 

9. Pertanahau. 

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan pertanahan salah satunya 

dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk 

menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam 

kepemilikan lahan. 

Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin 

besar tingk.at ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Analisis 

terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum adanya data terkait 

persentase luas lahan bersertifikat di Kota Metro. 
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b. Penduduk Yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil 

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. 

Salah satu bentuk tertib administrasi kependuduka dapat dilihat dari jurnlah 

penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluaraga (KK), 

Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Jumlah penduduk Kota Metro yang sudah memiliki 

KTP, KK, dan Akte Kelahiran dari tahun 2010 s.d 2013 menunjukkan peningkatan, 

sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk selama kurun waktu 2010 s.d 
2013. 

! - , 

Kota Metro (tahun 2000-2010) adalah sebesar 2,61 persen. 

Laju pertumbuhan penduduk Kota Metro tersebut menduduki urutan 

tertinggi kedua di Provinsi Lampung, setelah Kabupaten Tulang Bawang. 

Berdasarkan gambar 2.8, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk 
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Gambar 2.8 
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Lampung 

Tahun 2000-2010 

Sumber : BPS 

• 2013; 153.517 

Gambar 2.7 
Grafik Jumlah Penduduk Kota Metro 2010-2013 
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1 KTP 
a. Sudah memiliki 87.210 89.327 90.527 94.254'· 
b. Belum memiliki 19.665 25.856 25.128 20.041 

2 KK 39.538 42.761 44.153 46.738 
3 Akte Kelahiran 3.438 9.767 4.475 4.556 

a 4 Akte Nikah (non 101 102 66 44 
mu slim 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro 

Tabel 2.40 
• Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte 

Nikah di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2013 

Pada tahun 2010 jumlah penduduk yang memiliki KTP adalah sebanyak 

87 .210 jiwa. Pada tahun berikutnya jumlah kepemilikan KTP meningkat menjadi 

89.327 di tahun 2011, 90.527 di tahun 2012 dan 94.254 di tahun 2013. Demikian 

pula dengan jumlah penduduk yang memiliki KK. Terdapat peningkatan jumlah 

kepemilikan KK dari 39.538 pada tahun 2010 menjadi 46.738 kepemilikian KK di 

tahun 2013. 
Akte kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang juga meningkat 

jumlah kepemilikannya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk khususnya 

angka kelahiran. Kesadaran masyarakat akan p~ntingnya akte kelahiran 

menyebabkan jumlah kepemilikan akte kelahiran terus meningkat selama periode 
2010-2013. Pada tahun 2011 jumlah akte kelahiran sebesar 9.767. Jumlah 

tersebut merupakan jumlah kepemilikan akte kelahiran yang paling tinggi 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2010, sebanyak 3.438 dan tahun 

berikutnya yaitu 4.475 (2012) dan 4.556 (2013). 

Jumlah kepemilikan akte nikah menggambarkan pemikahan pasangan (non 

muslim) yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selama kurun 

waktu 2010 s.d 2013 jumlah kepemilikan akte nikah mengalami penurunan. 

Terdapat 101 akte nikah di tahun 2010, dan 102 akte nikah di tahun 2011. Pada 

tahun berikutnya, jumlah kepemilikan akte nikah adalah sebanyak 66 (2012) dan 

44 (2013). Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan 

meningkatnya jumlah kepemilikan dokumen kependudukan, menunjukkan bahwa 

kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan telah semakin 

meningkat. Hal ini juga tidak terlepas dari pelayanan terhadap administrasi 

kependudukan yang telah semakin membaik. Data mengenai jumlah penduduk 

menurut kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah di Kota Metro tahun 

2010-2013 disajikan pada tabel berikut. 
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kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2010 mencapai 37 kasus 

namun pada tahun 2011, 2012 dan 2013 menurun menjadi masing-masing 6 

kasus, 20 kasus dan 16 kasus. Data mengenai jumlah kasus KORT, kekerasan 

terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polres Kota 

Metro dapat dilihat pada tabel berikut. 

Kasus kasus pada tahun 2010 menjadi hanya 3 kasus pada tahun 2013. 

rumah tangga. Jumlah kasus KORT di Kota Metro yang dilaporkan ke Polres Kota 

Metro pada tahun 2010 adalah sebayak 18 kasus. 

Angka ini sempat meningkat pada tahun 2011 menjadi 20 kasus namun pada 

tahun berikutnya, kasus KORT yang dilaporkan mengalami penurunan yaitu 17 

kasus pada tahun 2012 dan 13 kasus pada tahun 2013. Demikian pula halnya 

dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, selama kurun waktu 2010-2013 

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan, dari 18 

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kekerasan dalam rumah tangga (KORT) menimbulkan penderitaan baik 

secara fisik, seksual , psikologis, dan/ atau penelantaran di dalam kehidupan 

b. 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
25 25 25 24 3 Jumlah Total 

19 18 18 18 1 Laki-laki 

6 7 7 6 2 Perempuan 

Tabel. 2.41 
Komposisi Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kota Metro 

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2013 

11. Pemberdayaan Perempuan clan Perlindungan Anak 

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan umum urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari 

indikator kinerja sebagai berikut : 

a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, 

diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di 

semua bidang. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat 

diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. 
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b, Raslo Akaeptor KB 
Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kota Metro cukup baik yaitu 

TFR sebesar 2,3. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Metro mampu mempertahankan 

rata-rata jumah anak per keluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kota Metro saat 

ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting daripada kuantitasnya. 

Berkaitan dengan hal itu berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui 

bahwa jumlah peserta KB di Kota Metro pada tahun 2010 adalah sebanyak 20.048 

peserta dari 21.760 pasangan usia subur dengan rasio akseptor KB sebesar 92, 13. 

Jumlah ini mengalami penurunan di tahun berikutnya dengan rasio akseptor KB 

yaitu 74,19 pada tahun 2011, 73,21 pada tahun 2012 dan 78,60 pada tahun 2013. 

Untuk lebih jelasnya data mengenai Rasio Akseptor KB di Kota Metro tahun 2010 

s.d. 2013 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan umum di bidang 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat dari indikator kinerja 

se bagai beriku t: 

a. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga 
Tujuan program Keluarga Berencana secara demografi adalah un tuk 

menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan 

keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang 
dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) orang anak. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kota Metro , rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Metro adalah 

sebanyak 2-3 orang. 

I 

1 KDRT 18 20 17 13 
2 Kekerasan Terhada uan 18 12 14 3 
3 Kekerasan Terhada 37 7 20 16 
4 Jumlah Tota] 73 39 51 32 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

12. Keluarga Berencana 

Tabel. 2.42 
Jumlah Kaaua Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

Kaaua Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 
yang dilaporkan ke Polres Kota Metro Tahun 2010 s.d, 2013 
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Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan 

dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : 

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk 

dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 

Ketenagakerjaan 14. 

1 Masjid 134 
135.839 

2. Mushola 214 
Jumlah 348 135.839 1 : 390,34 

3 Gereja Katolik 1 4.180 
4 Kapel 4 

Jumlah 5 4.180 1: 836 
5 Gereja Kristen 14 3.731 1: 267 
6 Pura 2 549 1: 275 
7 Vihara 3 1.820 1: 607 

Jum\ah 372 

Sumber : Bagian Kesra Sekretariat Pemkot Metro 

Tabet. 2.44 
at Ibaclah di Kota Metro Tahun 2013 

Kondisi pelayanan umum Kota Metro terkait dengan urusan sosial, salah 

satunya dapat dilihat dari indikator kinerja rasio tempat ibadah. Beribadah 

menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Untuk itu keberadaan sarana/tempat ibadah 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan kehidupan beragama. 

13. Sosial 

2 Peserta KB 20.048 20.425 20.282 19.931 Akse tor KB 
3 Jumlah tidak ber-KB 1.712 7.106 \ 7.423 5.425 
4 Rasio Akse tor KB 92,13 74,19 73,21 78,60 

Sumber : BKKB dan PP Kot.a. Metro, BPS Kot.a. Metro 

Tabel 2.43 
Rasio Akseptor KB di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2013 

r 
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Grafik di atas menunjukkan bahwa trend tingkat pengangguran terbuka (TPT) 

dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2009-2012 cenderung 

meningkat namun terjadi sedikit penurunan di tahun 2012. 

Sumber : BPS 

Gambar 2.9 
Persentaae Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut TPAK dan TPT 

di Kota Metro Tahun 2009-2012 

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun 

atau lebih. 

Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, 

mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja 

merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, 

atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan 

masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga 

kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja 
terhadap penduduk usia kerja (15+). TPAK menggambarkan potensi supply atau 

ketersediaan SDM dalam pasar kerja. Pada tahun 2012 TPAK di Kota Metro 

mencapai 64 ,51 %. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011. 

Berikut adalah gambaran mengenai beberapa indikator ketenagakerjaan di Kota 

Metro tahun 2009-2012. 

~- 
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127 124 122 117 112 Jumlah Koperasi ak:tif 

64 64 62 64 
188 179 168 .Jumlah Koperasi 191 186 

62 Jumlah Koperasi tidak: 

ak:tif 

Tabel 2.45 
Jumlah Koperaai dan Keragaman Koperasi di Kota Metro Tahun 2010-2014 

15. Koperasi clan Usaha Kecil dan Menengah 
Gambaran mengenai pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil dan 

usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. 

a. Jumlah Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan 
BPR/LKM 
Koperasi merupak:an salah satu bentuk usaha dalam rangka pemberdayaan 

ekonomi rakyat. Semak:in banyaknya koperasi yang aktif mak:a diharapkan semakin 

berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan. Jumlah koperasi di Kota Metro selama 

kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terdapat 

peningkatan jumlah koperasi sebanyak 14% dari yang semula 168 koperasi di 

tahun 2010 menjadi 191 koperasi di tahun 2014. Namun demikian, hanya sekitar 

65%-6 7% koperasi yang aktif. 

• Data mengenai jumlah dan keragaan koperasi di Kota Metro disajikan pada 

tabel di bawah ini. 

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pengangguran terbuka di Kota Metro 

cenderung semak:in meningkat. 

Sumber: BPS 

;1,- 

Gambar 2.10 
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Metro 

Tahun 2007-2011 



BPR adalah salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan 

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu dan menalurkan dana sebagai usaha BPR. 

.Jumlah Pelaku Usaha Mikro 4265 4481 6889 6984 

-Jumlah Pelaku Usaha Kecil 37 37 954 1100 

Jumlah Pelaku Usaha Menengah 37 37 122 171 
Jumlah Seluruh Pelaku Usaha 4339 4555 7965 8255 

_:/ 

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro 

Tabel 2.46 
Jumlah Pelaku UMKM di Kota Metro Tahun 2011-2014 

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi 

produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka 

meningkatkan pendapatan. Sektor UMKM sangat penting dan memerlukan 

penanganan yang serius di Kota Metro. Walaupun sebagian besar masyarakat 

masih bertumpu pada sektor pertanian namun upaya untuk lebih mengembangkan 

sektor UMKM masih menjadi perhatian dalam memberdayakan perekonomian 

berbasis kerakyatan. 

Jumlah pelaku UMKM di Kota Metro mengalami peningkatan yang drastis. 

Dari total jumlah pelaku usaha sebanyak 4.339 di tahun 2011 meningkat sebanyak 

90,3% menjadi 8.255 di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM di 

Kota Metro telah mengalami pertumbuhan yang pesat di hampir semua jenis pelaku 

usaha, baik pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha 

menengah. Semakin banyak jumlah UKM menunjukkan semakin besar kapasitas 

pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah 

melalui UKM. Data mengenai jumlah pelaku UKM di Kota Metro dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro 

Persentase Koperasi 67% 65% 66% 66% 66% 
aktif 
Jumlah anzeota (orang) 22.459 22.740 22.931 22.971 23.043 
Tenaga kerja [orangl 373 368 370 370 392 
Yang melaksanakan 60 61 37 40 43 
RAT 
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Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan kepemudaan dan 

olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah 

organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan 

kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan 

serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, secara 

tidak langsung menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan 

pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda. Demikian pula halnya dengan 

organisasi olah raga. 

18. Kepemudaan dan Olahraga 

16. Penanaman Modal 

Pelayanan umum di bidang penanaman modal, salah satunya dapat dilihat 
dari indikator kinerja mengenai jumlah investor berskala daerah, nasional maupun 

asing serta jumlah uang yang diinvestasikan. Kehadiran investor dewasa ini 

semakin dibutuhkan untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka 

melaksanakan program atau kegiatan pembangunan. Penanaman modal 

diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, tidak hanya bagi 

investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal terse but ditanamkan. 

Melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro, Pemerintah Kota Metro membuka peluang bagi para investor yang ingin 

menanamkan modalnya untuk melakukan usaha di Kota Metro. Namun demikian 

analisis untuk indikator kinerja yang berkaitan dengan penanaman modal tidak 

dapat dilakukan karena belum tersedianya data mengenai jumlah investor yang 

melakukan investasi di Kota Metro. 

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindusirian: Kota Metro 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang menyediakan jasa 

penyimpanan (deposit), kredit (loan), pembayaran sebagai transasksi jasa (payment 

service) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan 

pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, diharapkan dapat member 

kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam 

mengakses keuangan untuk meningkatkan perekonomiannya. Jumlah BPR/LKM 

yang ada di Kota Metro pada tahun 2011 adalah sebanyak 5 unit. Sedangkan pada 

tahun 2012 dan 2013 terdapat 6 BPR/LKM. 

Tabel 2.47 
Jumlab BPR/LKM di Kota Metro Tahun 2010-2013 
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19. Kesatuan Banpa dan Politik. Dala.m. Negeri 

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan 

politik dalam negeri salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai 

berikut: 

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk 

Polisi Pamong Praja merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan 

ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 

R~sio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam 

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, 

menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar 

ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Data 

tentang rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. 

19 18 20 

11 

Jumlah Or anisasi Olah Ra a 

12 10 Jumlah Or anisasi Pemuda 

Tabel 2.48 
Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga di Kota Metro 

Tahun 2011-2013 

Banyaknya jumlah organisasi olah raga menunjukkan kapasitas pemerintah 

daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperanserta dalam 

pembangunan. 
Jumlah organisasi pemuda maupun organisasi olahraga di Kota Metro 

mengalam peningkatan dalam kurun waktu 2011-2013. Pada tahun 2011, 

organisasi pemuda berjumlah 10 organisasi kemudian bertambah menjadi 11 pada 

tahun 2012 dan 12 pada tahun 2013. Meskipun peningkatan jumlah tersebut relatif 

kecil namun hal tersebut bisa menunjukkan bahwa pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat terutama pemuda dalam pembangunan semakin aktif. Demikian pula 

dengan jumlah organisasi olah raga mengalami peningkatan dari 18 organisasi pada 

tahun 2011 menjadi 12 organisasi pada tahun 2013. 
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c, Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan 

Rasio pos siskamling per desa/kelurahan dapat menggambarkan 

ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. 

1 Jumlah Linmas 220 220 220 220 

2 Jumlah 145.471 147.050 149.361 153.517 Penduduk 
Rasio Jumlah 

3 Linmas per 15,12 14,96 14,73 14,33 10.000 
nduduk 

Sumber : Satuan Palisi Pamonq Praja Kota Metro 

Tabel. 2.50 
Rasio Jumlah Linmas di Kota MetroTahun 2010-2013 

b. Ra.a.io Jumlah Linma.a. Pel: 10.000 Peududuk. 
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki 

tugas umum dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan 

ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio 

jumlah linmas dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk 

memelihara ketentraman/ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan 

yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang 

in teraktif. 

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan 

linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang 

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat. Data ten tang rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Metro 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

1 Jumlah Pol PP 168 166 166 147 

2 
Jumlah 

145.471 147.050 149.361 153.,517 
Penduduk 
Rasio Jumlah 
polisi pamong 

3 praja per 11,55 11,29 l l:,11 9,58 
10.000 
penduduk 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro 

Tabet. 2.49 
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Metro 

Tahun 2010-2013 
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Sumber : Bagian Orqanisasi Pemerintah Kota Metro 

Tabel. 2.52 
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Metro 

Tahun 2010-2013 

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Ad.ministrasi, Keuangan Umum, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian clan Persandian 

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Umum, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan Persandian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja 

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Tugas utama pemerintah adalah melayani 

masyarakat. Untuk itu pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas 

pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh 

tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai 

apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan 

atau diharapkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Metro telah 

menyusun lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur di dalam menilai 

tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Disamping itu 

data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih 

mefnerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara 

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. 

Sumber : Satuan Polisi Pamonq Praja Kota Metro 

3 

Jumlah Desa dan Kelurahan 

12,41 11,41 10,41 9,41 per Rasio Pos Kamling 
desa kelurahan 

Tabel. 2.51 
di Kota Metro Tahun 2010-2013 

Semakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan 

kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut 

berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta 

keamanan lingkungan. Data tentang rasio poskamling di Kota Metro dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 
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b. • Rata-rata JumJab Kelompok Binaan PKK 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan 

nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta 

pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan 

berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan 

gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. 

·' 

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdauaan Masyarakat Kota Metro . . 

15 15 15 Rata-rata kelompok binaan LPM per 
LPM 3 

330 330 330 330 
22 22 

ok Binaan LPM 2 

15 

22 22 1 

Tabel. 2.53 
Jumlah LPM dan Kelompok Binaan LPM di Kota Metro 

Tahun 2010-2013 

21. Pemberdayaan Masyarakat 

Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan pemberdayaan 

masyarakat, diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: 

a. Kelompok Binaan LPM 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah 

yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau 

kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat di bidang pembangunan. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok 

masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan 

dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan 

masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Hal 
tersebut juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan 

oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta 

secara aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM. 

Jumlah LPM yang ada di Kota Metro adalah sebariyak 22 LPM dimana setiap 

kelurahan terdapat 1 (satu) LPM dengan anggota rata-rata 12 orang dan jumlah 

kelompok binaan LPM 330. Hal ini berarti setiap LPM melakukan pembinaan 

terhadap 15 kelompok binaan. Data mengenaik jumlah LPM dan kelompok binaan 

LPM di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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a. Ketersediaan Pangan Utama 

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan. 

Mewujudkan ketahanan pangan dengan berbasiskan pada kemandirian penyediaan 

pangan lokal adalah tugas pemerintah bersama dengan masyarakat. 

22. Ketabanan Pangan 

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketahanan pangan 

salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : 

Sumber: PKK Kota Metro 

2.932 2.641 4 2.764 2.821 2.829 

Jumlah. 

Kelompok 

Binaan PKK 

Aktif 

3 PKK 67,40% 69,42% 71,11% 73,76% 74,83% Kader 

Persentase 

3.452 2 4.130 3.266 3.651 . 3.601 
Jumlah Kader 

PKKAktif 

PKK 
5.122 5.519 5.134 4.705 1 

4.882 Jum]ah Kader 

Tabel. 2.54 
Jumlab Kader PKK danKelompok Binaan PKK di Kota Metro 

Tabun 2010-2014 

• 

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat 

menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan 

daerah melalui PKK dan menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat 

diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk 

berperan aktif dalam pembangunan melalui PKK. 

Jumlah Kader PKK di Kota Metro selama kurun waktu 2010-2013 mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2010 terdapat 5.122 orang kader PKK dengan jumlah 

kader aktif sebanyak 67,40% dan tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah kader 

.menjadi 5.519 orang dengan jumlah kader aktif sebanyak 74,83%. Untuk kelompok 

binaan PKK secara umum jumlahnya meningkat dari 2.641 kelompok binaan di 

2010 menjadi 2.764 kelompok di 2014. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari 

Posyandu, BKB, UP2K-PKK, Pos PAUD, Kebun Toga, dlL 
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Demikian pula halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa 

ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah 

kabupaten I kota. 

Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang 

dapat dipedomani pemerintah kabupaten/kota diantaranya adalah Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 

tentang Ketahanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. 

t 

Berdasarkan data mengenai ketersediaan pangan utama di Kota Metro, dapat 

dilihat bahwa Jumlah ketersediaan pangan di Kota Metro pada tahun 2011 

sebanyak 13.531,5 ton, dengan jumlah konsumsi oleh 147.050 jiwa penduduk 

sebanyak 15.319,67 ton (113,22%). Jumlah ketersediaan pangan utama dan 

konsumsi pangan pada tahun berikutnya meningkat sejalan dengan meningkatnya 

jumlah penduduk.Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah ketersediaan 

pangan yaitu 10.247,18 ton dengan konsumsi pangan utama oleh 154.013 jiwa 

penduduk sebanyak 16.045,07 ton (156,58%). 

b, Regulasi Ketabanan Pangan 
Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan 

pemerintah kabupatan/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 

tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Gubemur dan Bupati/Walikota, dimana 

bahwa gubemur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada 

Pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan . .. 

r 13.531,5 14.381,69 14.658,95 10.247,18 

2 penduduk 147.050 149.361 153.517 154.013 
3 konsumsi 15.319,67 15.560,43 15.800,88 16.045,07 

i an an utama ton 
4 Persentase jumlah 

konsumsi pangan 
utama terhadap 113,22 108,20 107,79 156,58 
ketersediaan pang an 
utama 

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan 

Kemandirian pangan ini menjadi semakin penting di tengah kondisi yang 

mengalami krisis pangan, energi dan finansial. 

Tabel. 2.55 
Utama di Kota Metro Tahun 2011-2014 
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24. Kearsipan 

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan kearsipan salah satunya 

dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku 

Sumber : Bappeda Kota Metro 
IHK 
ICOR 
lnkesra 

jr- 4 

J 5 
6 
7 

3 Metro 
Dalam 
Angka 

2 IPM 

Indeks 
Gini Ratio 

Tabel. 2.56 
Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Metro Tahun 2010-2013 

.. 
I 

Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan statistik diantaranya 

dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Statistik. 

Salah satu instrument analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan 

kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data dan informasi 

statistik. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam 

mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas 
kinerja atau pelaksanaan pembangunan daerah. 

Selain itu dokumen statistik dapat berfungsi sebagai bahan untuk 

menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

berkesinambungan. Beberapa dokumen statistik yang dimaksud adalah PDRB, IPM, 

Metro Dalam Angka, Inkesra, IKM, IHK. Data mengenai ketersediaan dokumen 

statistik di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut. 

23. Statistik 

Pemerintah Kota Metro sampai dengan tahun 2014 belum memiliki peraturan 

perundang-undangan/regulasi terkait dengan ketahanan pangan dalam bentuk 

peraturan daerah namun memiliki regulasi dalam bentuk peraturan kepala daerah 

yaitu Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan 

Pangan Pemerintah Kota Metro. 
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1 Jumlah SOM pengelola arsrp yang 35 35 35 35 35 
di erlukan 

2 Jumlah SOM pengelola arsip yang 5 5 5 6 6 
telah melakukan elatihan 

3 Persentase SDM pengelola arsip yang 15% 15% 15% 17% 17% 
telah melakukan elatihan 

1-- Su.mber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro 

Tabel 2.58 
Pengelolaan Arsip Terpadu di Kota Metro 

Tahun 2010 s.d. 2014 

b. Peningkatan SDM Pengelola Arsip Terpadu 
Mengelola arsip memerlukan teknik atau cara mengelola arsip yang baik, 

benar dan terpadu. Hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan 
arsip. Jumlah SOM yang diperlukan untuk mengelola arsip secara terpadu di Kota 
Metro pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebanyak 35 orang. Namun dari jumlah 
tersebut yang telah mendapatkan pelatihan adalah baru sebanyak 6 orang atau 17 
%. Jumlah SDM yang telah melakukan pelatihan di tahun 2013 dan 2014 tersebut 
tidak mengalami kenaikan yang berarti karena hanya bertambah sebanyak 1 orang 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Data mengenai pengelola arsip terpadu di Kota Metro dapat dilihat pada tabel 
berikut : 

Sumber : Kantor Perpusta.k.a.a.n, Arsip da.n Dokumentasi Kota. Metro 

46% 51% 57% 66% 40% 
35 35' • 35 

1 Jumlah 23 20 16 

telah 3 

35 35 

18 14 SKPO yang telah 
secara baku 

2 

Tabel 2.57 
secara Baku di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2014 

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke 

belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa I kejadian 

/ kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan 

pengelolaan arsip secara baku. Berdasarkan data dari SKPD pengelola arsip yaitu 

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro, dari 35 SKPD di Kota 

Metro, baru 66% SKPD yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2014. Hal ini 

dapat disebabkan karena keterbatasan SDM pengelola arsip yang menangani 

pengelolaan arsip secara baku untuk masing-masing SKPD. Data mengenai 

pengelolaan arsip secara terpadu di Kota Metro tahun 2010-2014 lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan 
prasarana teknologi komunikasi dan informasi di Kota Metro mengalami 
peningkatan terutama yang berkaitan dengan layanan internet. Hal ini dapat dilihat 
dengan semakin bertambahnya jumlah SKPD yang memiliki akses internet yang 
• dikelola melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Pada 

tahun 2010, hanya terdapat 2 (dua) SKPD yang memiliki akses internet dan pada 
tahun 2014, terdapat 41 (empat puluh satu) SKPD yang sudah memiliki akses 
internet dengan jumlah hotspot sebanyak 58 titik. Hal ini berarti bahwa semua 
SKPD telah memiliki akses internet. Media yang digunakan untuk penyebaran 
informasi di Kota Metro ada 2 (dua) jenis yaitu melalui stasiun radio "Metropolis" 
milik Pemerintah Kota Metro dan website resmi pemerintah Kota Metro. 

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro 

58 33 Jumlah titik hotspot yang 
difa~ilita~i Pemda 3 

Jumlah sistem informasi 
an ada 

2 

2 Jumlah media yang 
digunakan untuk 
en ebaran informasi 

4 

4 

2 

4 

2 

3 

2 

3 

2 

f 
_{ 

2 

yang 
memiliki akses internet 

25. Komunikasi dan lnformati.ka 

Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan komunikasi dan 

informatika salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan sarana/ prasarana 

(teknologi) komunikasi dan informasi. Dewasa ini sarana prasarana dan teknologi 

komunikasi serta informasi telah berkembang dengan sangat pesat dan mengubah 

cara hidup manusia. Cara berkomunikasi, cara belajar, cara berbisnis adalah 

sebagian yang berubah drastis akibat adanya kemajuan tekologi komunikasi dan 

informasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk 

melakukan pemrosesan, mendapatkan, menyusun, menyimpan memanipulasi data 

dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu 

informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. 

Data yang berkualitas akan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan 

dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. 

Tabel 2.59 
Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Teknologi Komunikasi clan lnformasi 
· Di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2014 
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perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca masyarakat di daerah. 

Jumlah pengunjung perpustakaan Kota Metro dalam kurun waktu 2010-2014 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 55.262 orang 

pengunjung. Jumlah ini meningkat dari tahun tahun sebelumnya yaitu 43.549 
' 

pengunjung (2010), 47.705 pengunjung (2011) 48.549 dan 48.621 pengunjung 

(2012). Data mengenai jumlah perpustakaan dan pengunjung perpustakaan Kota 

Metro dapat dilihat pada tabel berikut. 

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun 

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat 

dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung .. 

Perpustakaan l l l 1 1 an dikelola oleh Pemda 
2 Jumlah Rumah Pintar 21 21 21 21 21 
3 Total Pe ustakaan 22 22 22 22 22 

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro 

Selain itu terdapat pula perpustakaan desa (rumah pintar) yang tersebar di 
hampir setiap kelurahan. Rumah Pintar tersebut pengelolaannya dilakukan oleh 
masyarakat dengan bantuan Pemerintah. 

Tabel 2.60 
Jumlah Perpustakaan di Kota Metro 

Tahun 2010 s.d. 2014 

26. Perpustakaan 
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan 

beberapa diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : 
a. Jumlah Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan wadah dimana didalamnya terdapat bahan pustaka 
untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk 
meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan 
pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas 
yang dimiliki daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum 
dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. 
Adanya perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan 
masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Kota 
Metro memiliki 1 (satu) buah perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota 
Metro. 
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a. Produktivitas Komoditas Pangan 

Produktivitas padi di Kota Metro cenderung mengalami penurunan selama 
kurun waktu 2010-2013. 

2.3.2.Fokus Layanan Urusan Pilihan 

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator- 

indikator kinerja penyelengganfan 8 \delapan} urusan pilihan pemerintahan daerah, 
• 

yaitu: 

1. Pertanian 

Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan pertanian diantaranya 

dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : 

ustakaan kelilin 1 1 1 1 1 e 

2 pelayanan 

3 1 1 1 1 1 

Sumber : Kantor Perpustukcon, Arsip dun Dokumentasi Kota Metro 

Tabel 2.62 
Jumlah Kendaraan Perpustakaan di Kota Metro 

Tahun 2010 s.d. 2014 

c. Jumlah Kendaraan Perpustakaan 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk 

memudahkan masyarakat dalam mengakses bahan pustaka yang ada di 

Perpustakaan, Pemerintah Kota Metro telah menyediakan kendaraan berupa 1 

(satu) unit perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling. 

Jumlah Pengunjung 
1 Perpustakaan milik 43.549 47.705 48.549 48.621 55.262 

Pemda 
Jumlah Pengunjung 

2 Perpustakaan milik non 
Pemda 

3 Total Pengunjung 43.549 47 .705 48.549 48.621 55.262 

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumeniasi Kata Metro 

Tabet 2.61 
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Metro 

Tahun 2010 s.d, 2014 
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Sumber : Dinas Pertanian, Perikanari dan Kehutanan Kata Metro 

Prod uksi (kg) 1. 663. 815 

pertanian terhadap PDRB Kota Metro adalah sebesar 10,99% atas dasar harga 

berlaku dan 12,97% atas dasar harga konstan. 

347,00 Luas Panen (ha) 378,00 
244,00 332,60 347,00 Luas Tanam (ha) 

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro mengalami 

penurunan dalam kurun waktu 2010-2013. Pada tahun 2010 kontribusi sektor 

5,90 8.869,66 13.981,66 Produktivitas (kg/ha) 4.402,00 

320,00 

Sayuran 3 
4,73 

b. 

320,00 

4,15 9,57 4,44 Produktivitas (ton/ha) 
2.518,05 4.563,00 4.697,10 4.214,26 Produksi (ton) 

607,00 477,00 993,00 950,00 Luas Panen (ha) 
637,00 477,00 1.022,00 960,00 Luas Tanam (ha) 

2 Jagung 
5,75 6,28 5,60 5,98 Produktivitas (ton/ha) 

23.34,63 23.948,50 26.506,00 26.246,00 Produksi (ton) 
4.057,10 4.389,00 3.816,00 4.733,00 Luas Panen (ha) 
4.064,50 4.389,00 3.955,60 4.734,00 Luas Tanam (ha) 

2.042,30 2.950.050 4.474.130 
332,60 

Padi 1 

Tabel 2.63 
Produktivitas Komoditas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan di Kota 

MetroTahun 2010 s.d 2013 

Bila pada tahun 2010 produktivitas padi mencapai 6,28 ton/ha, maka pada 

tahun 2013 menurun menjadi 5,75 ton/ha. Demikian pula pada tahun 2011 dan 

2012 dimana produktivitas padi adalah sebesar 5,60 ton/ha dan 5,98 ton/ha. 

Produktifitas jagung di Kota Metro pada tahun 2012 sebesar 9,57 ton/ha 

merupakan yang tertinggi selama kurun waktu 2010-2013. Jumlah tersebut 

melebihi 2 (dua) kali lipat produktivitas jagung di tahun sebelumnya 2010 dan 2011 

yaitu sebesar 4,73 ton/ha dan 4,44 ton/ha. Produktivitas jagung di tahun 2013 

adalah yang terendah yaitu 4, 15 ton/ha. 
Sayuran merupakan salah satu komoditas pangan yang cukup penting. 

Produktivitas sayuran di Kota Metro mengalami penin~katan dari 4.402,00 kg/ha di 
tahun 2010 menjadi 13.981,66 kg/ha di tahun 2013. Data mengenai produktifitas 

padi, palawija dan sayuran di Kota Metro tahun 2011-2013 disajikan pada tabel 

berikut. 
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Jumlah produksi daging di Kota Metro mengalami peningkatan dalam kurun 

· waktu 2010-2013. Pada tahun 2010, produksi daging sebesar 1.150.396 kg dengan 

konsumsi daging 8,7 kg/kapita/tahun. Jumlah produksi daging tersebut 

mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yaitu 1.221.997 kg (2011), 

1.237.998,80 kg (2012) dan 1.291.022,30 kg (2013). Sedangkan konsumsi daging 

pada tahun 2011, 2012 dan 2013 relatif stabil yaitu 8,89 kg/kapita/tahun. 

Konsumsi telur di Kota Metro pada tahun 2010 mencapai 14,77 

kg/kapita/tahun dengan jumlah produksi 1.681.000 kg. Jumlah konsumsi ini 

meningkat menjadi 15,82 kg/kapita/tahun pada tahun 2011, 2012 dan 2013. 

Namun produksi telur mengalami penurunan menjadi 902.831 kg (2011), 

686.301,40 kg (2012) dan 867.219,70 kg (2013). 

Produksi susu di Kota Metro dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami 

penurunan dari 74.898 liter pada tahun 2010 menjadi 23.880,40 liter pada tahun 

2013. Namun konsumsi susu relative stabil yaitu 2,46 liter/kapita/tahun. 

1 Jumlah Kontribusi 
Sektor Pertanian 

Atas Dasar Harga 127.949 142.872 154.396 169.373 
Berlaku 
Atas Dasar Harga 72.958 76.013 75.326 75.720 
Konstan 

2 Jumlah PDRB ~4 

Atas Dasar Harga 
Berlaku 1.164.387 1.319.875 1.504.813 1.712.322 
Atas Dasar Harga 
Konstan 562.509 598.519 634.711 674.271 

3 Persentase Kontribusi 
Sektor Pertanian 
Terhada PDRB 

Atas Dasar Harga 10,99 10,82 10,26 9,89 
Berlaku 
Atas Dasar Harga 12,97 12,70 11,88 11,23 
Konstan 

Sumber: BPS Kota Metro 
c. Jumlah Produksi clan Konsumsi Daging, Telur clan Susu 

Tabel 2.64 
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Metro 

Tahun 2010 s.d 2013 Uuta rupiah) 

Kontribusi ini kemudian menurun pada tahun berikutnya menjadi 10,82% 

atas dasar harga berlaku dan 12,70% atas dasar harga konstan pada tahun 2012. 

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro dapat dilihat pada Tabel 

2.64. 
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3. Kelautan dan Peri.kanan 

Sektor perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor 

pertanian. Kota Metro tidak memiliki laut sehingga pengembangan sektor perikanan 

di Kota Metro diarahkan untuk budidaya ikan kolam air tawar. Jenis ikan yang 
dikembangkan meliputi lele, patin, gurami, mas dan nila. 

2. Pariwisata 
Wilayah Kota Metro termasuk wilayah yang kurang memiliki potensi 

pariwisata karena hanya memiliki satu lokasi wisata alam yaitu bendungan/dam 

raman di Kecamatan Metro Utara. 

Namun demikian Pemerintah Kota Metro berupaya untuk melakukan 

pengembangan terhadap lokasi wisata yang telah ada dan melengkapi fasilitas 

pendukung wisata sehingga dapat lebih menarik bagi pengunjung. 

Selain itu perlu dilakukan pula pengembangan terhadap lokasi-lokasi yang 

memiliki potensi wisata seperti di lokasi Bumi Perkemahan, Kelurahan Sumbersari, 

Metro Selatan yang akan dikembangkan menjadi daerah agrowisata. Karena 

keterbatasan data jumlah kunjungan wisata di Kota Metro, analisis terhadap rata- 

rata kujungan per obyek wisata tidak dilakukan. 

I 

t 

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanari dan Kehutanan Kata Metro 

.. _____ 
1.150.396,0 1.221.997,0 1.237 .993,8 1.291.022,3 

Produksi (kg) 0 0 'O 0 
Konsumsi 8,7 8,89 8,89 8,89 (kg/ kapita/ tahun) 

2 Telur 
l. 681. 000 .o 

Produksi (kg) 0 902.831,00 686.301,40 867.219,70 
Konsumsi 14,77 15,82 15,82 15,82 (kg/ kapita/ tahun) 

3 Susu 
Produksi (liter] 74.898,00 70.794,00 15.851 ,80 23.880,40 
Konsumsi 
(liter/ kapita/ tahu 2,45 2,46 2,46 2,46 
n) 

Tabel 2.65 
Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Kota Metro 

Tahun 2010 s.d 2013 

Konsumsi susu di Kota Metro tersebut masih jauh dibawah angka konsumsi 

susu nasional yang sebesar 6,10 liter/kapita/tahun. Data mengenai jurnlah 

produksi dan konsumsi daging, telur dan susu di Kota Metro tahun 2010-2013 

disajikan pada tabel dibawah ini. 
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4. Perdagangan 
Gambaran mengenai pelayanan umum yang terkait dengan bidang 

perdagangan dan industri diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja 
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan (perdagangan, 
hotel dan restoran) memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kota 
Metro. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro merupakan ketiga 
terbesar setelah sektor jasa-jasa serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro mengalami kenaikan 
selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2013. Pada tahun 2010 kontribusi 
sektor perdagangan terhadap pencapaian PD RB Kota Metro atas dasar harga 
berlaku adalah sebesar Rp 158,274 triliun dan atas dasar harga konstan adalah Rp 
100,867 triliun. Sedangkan PDRB Kata Metro tahun 2010 atas dasar harga berlaku 
• adalah Rp 1.164,387 triuliun dan atas dasar harga konstan adalah Rp 562,509 

triliun. 
Dengan demikian persentase kontribusi sektor perdangan terhadap PDRB 

Kota Metro pada tahun 2010 adalah sebesar 13,59% atas dasar harga berlaku dan 
17, 93% atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor perdagangan 
terhadap PDRB Kota Metro mengalami kenaikan menjadi 13,91% atas dasar harga 
berlaku dan 18,20% atas dasar harga konstan. Data mengenai kontribusi sektor 
perdagangan terhadap PDRB Kota Metro Tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel 
berikut. 

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanari dan Kehutanan Kota Metro 

1 Lele 1.106,00 1.067,65 1.084,85 1.016,71 
2 Patin 470,00 381,57 330,84 263,88 
3 Gurame 70,00 202,00 344, 11 529,70 
4 Mas 55,00 69,24 30,15 
5 Nila 25,00 2,70 7,50 800 

Jumlah Total 1.671,00 1.708,92 1.836,54 1.841,24 

Tabel 2.66 
Jumlah Produksi Ikan Kolam di Kota Metro 

Jumlah produksi ikan selama kurun waktu 2010-2013 secara keseluruhan 

terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 produksi ikan kolam air ta war 

sebesar 1.671,00 ton. 

Tahun berikutnya produksi ikan mengalami peningkatan menjadi 1.708,92 

ton (2011), 1.836,54 ton (2012) dan 1.841,24 ton (2013). Jumlah produksi ikan di 

Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut. 
~- 
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41.741 34.935 37.338 Atas Dasar Har a Berlaku 

r 

·.~ 
47.665 J ; 

1 Jumlah Kontribusi Sektor 
Industri Pen olahan 

l- 

Tabel 2.68 
Kontribusi Sektor lndustri Pengolaban Terhadap PDRB Kota Metro 

Tabun 2010 s.d 2013 (juta rupiah) 

Sumber : BPS Kata Metro 

18,20 

13,91 

18,02 

13,67 

17,93 Atas Dasar Harga 
Konstan 

5. Industri 

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian dapat 
dilihat dari indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB. Kontribusi 

sektor lndustri (pengolahan) terhadap PDRB Kota Metro relatif kecil yaitu hanya 

sebesar 3,00% atas dasar harga berlaku dan 4,85% atas dasar harga konstan pada 

tahun 2010. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012. Pada 

tahun 2011 persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota 

Metro menurun menjadi 2,83% atas dasar harga berlaku dan 4,77% atas dasar 

harga konstan sedangkan pada tahun 2012 adalah sebesar 2,77% atas dasar harga 

berlaku dan 4,70% atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor 

industi pengolahan tidak mengalami kenaikan yang berarti yaitu sebesar 2,78% 

atas dasar harga berlaku dan 4,64% atas dasar harga konstan. Berikut disajikan 

label kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Metro Tahun 

2010-2013. 

3 Persentase Kontribusi 
Sektor Perdagangan 
Terhada PDRB 

562.509 

Atas Dasar Harga 
Berlaku 

2 Jumlah PDRB 

Atas Dasar Harga 
Konstan 

13,32 13,59 Atas Dasar Harga 
Berlaku 

674.271 

1.164.387 1.319.875 1.504.813 1. 712.322 

598.519 
Atas Dasar Harga 
Konstan 

122. 716 

634.711 

114.316 106.386 100.867 

205.721 175.828 158.274 Atas Dasar Harga 
Berlaku 

238.173 

17,77 

1 Jumlah Kontribusi Sektor 
Perda an an 

Tabel 2.67 
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Metro 

Tahun 2010 s.d 2013 uta ru iah 
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l 

j 

r 

Sumber : BPS Kota Metro 

Atas Dasar Harza Konstan 27.260 28.540 29.821 31.258 
2 Jumlah PDRB 

Atas Dasar Harga 
Berlaku 1.164.387 1.319.875 1.504.813 1.712.322 
Atas Dasar Harga 
Konstan 562.509 598.519 634.711 674.271 

3 Persentase Kontribusi 
Sektor lndustri Pengolahan 
Terhadap PDRB 

Atas Dasar Harga 3,00 
Berlaku 2,83 2,77 2,78 

Atas Dasar Harga 4,85 
Konstan 4,77 4,70 4,64 
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dalam mengakses pasar dan persaingan yang di sebabkan oleh kualitas 

produk pelayanan serta minimnya prornosi (3) lemahnya kemampuan 

dalam mengelola organisasi, administrasi usaha keuangan schingga 

kepercayaan anggota masyarakat serta pemilik modal menurun (4) 

kurangnya kemampuan untuk menjalin kemitraan, baik antara UMKM 

maupun dengan pelaku usaha lainnya seperti pengusaha besar dan 

BUMN dalam rangka menggali peluang pasar modal dan teknologi (5) 

lemahnya kemampuan mengakses teknologi yang bermuara pada kualitas 

barang, kapasitas produksi dan efisiensi usaha. 

• 

3.1.1.Kondisi Tahun 2008-2009 

A. Perekonomian Daerah 

1. Permasalahan utama bidang perekonomian daerah meliputi rendahnya 

pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan daerah, rendahnya 

produktifitas pertanian secara luas. Belum optimalnya upaya 

pengembangan komoditas unggulan daerah, belum berkembangannya 

pola kemitraan dan penguatan kelembagaan koperasi dan usaha kecil 

menengah makro (UMKM) serta terbatasnya upaya pengembangan 

investasi dan perluasan pasar. 

2. Kendala pokok yang di hadapi dalam pembinaan dan pengembangan 

UMKM adalah relatif lemahnya kualitas sumber daya manusia pengelola 

yang di tandai dengan munculnya permasalahan yang lebih spcsifik di 

antaranya (1) lemahnya kemampuan dalam mengakses sumber modal 

karena pada umumnya UMKM mengalami kesulitan dalam penyediaan 

jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit (2) lemahnya kemampuan 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara 

apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang 

dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah Kota Metro pada umumnya 

timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan 
yang tidak diatasi, 

Permasalahan pembangunan yang akan disajikan dalam dokumen RPJPD 

revisi ini merujuk pada permasalahan pada saat penyusunan dokumen RPJPD yang 

pertama dan permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan RPJMD 

Tahun 2010-2015 atau pelaksanaan RPJMD tahun kedua RPJPD tahun 2005-2025. 

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB III 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

' ' ··~ 



3-2 

berbasis lingkungan seperti : pneumonia (291 kasus atau sebesar 1,83% 

dari seluruh balita), KLB DBD terjadi di lima kecamatan (22 kelurahan) 

dengan jumlah penderita 621 orang. TB paru STA+ (109 kasus atau 

sebesar 7,80 per 100.000 penduduk) dengan cure late sebesar 82,85%, 
diare (2,797 kasus). Selain itu pada tahun 2008 juga ditemukan 3 kasus 

penyakit Acute Flaccid Para Lysis (AFP) dan untuk penyakit campak 

sebesar 2,64 per 1000 balita {menurun bila di bandingkan dengan tahun 

2006 sebesar 4,57 per 1000 balita). 

5. 

B. Sosial Budaya dan Keagamaan 

1. Isu utama Bidang Pendidikan kota dan menjadi permasalahan utama di 

antaranya : (1) percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun (2) 

pemberantasan buta aksara (3) pengembangan pendidikan anak usia 

dini (PAUD) (4) masih minimnya bahan pustaka (5) minat baca 

masyarakat dan pelajar yang masih rendah (6) kondisi perpustakaan 

sekolah yang masih memprihatinkan (7) belum ratanya peningkatan 

kualitas pendidikan dan daya saing sekolah (8) belum optimalnya 
penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan sekolah, 

perpustakaan, sarana olahraga, sarana prasarana laboratorium serta (9) 

belum tersedianya data base sekolah secara lengkap. 

2. Jarak antara sekolah SMP secara umum relatif berjauhan, sementara 

sarana transportasi umum untuk mencapai sekolah-sekolah yang ada di 

pinggiran kota relatif terbatas. Walaupun kondisi ruangan belajar pada 

umumnya cukup baik clan hampir semua SMP telah memiliki sarana 

perpustakaan, namun belum seluruh SMP dilengkapi dengan sarana 

laboratorium fisik, biologi ataupun kimia. Pendidikan SMP juga dihadapi 

pada kendala terbatasnya guru bidang studi tertentu. 

3. Kondisi fasilitas pendidikan SMA cukup baik dan dilengkapi dengan 

sarana perpustakaan. Namun belum semua sekolah memiliki 

laboratorium fisika, biologi atau kimia, termasuk belum lengkapnya 

fasilitas olahraga untuk mengembangkan prestasi siswa. Kondisi guru 

bidang studi pada sebagian besar sekolah masih terbatas dan belum 

mencukupi. 

4. Permasalahan bidang kesehatan terutama mengenai belum optimalnya 

mutu pelayanan kesehatan baik oleh oknum rumah sakit maupun 

puskesmas, terbatasnya sarana dan prasarana, serta terbatasnya 

pendanaan untuk menunjang kegiatan oprasional/rutin dan 

pembangunan bidang kesehatan. 

Masih tingginya angka kesakitan di Kota Metro disebabkan penyakit 
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9. 

meliputi tenaga kesehatan, Kota Metro masih mengalami kekurangan 

untuk tenaga bidan yang saat ini rasionya baru mencapai 78,3 per 

100.000 orang (target nasional 2010 yaitu 100 per 100.000 penduduk); 

untuk dokter spesialis baru mencapai 15,8 per 100.000 penduduk (target 

nasional 2010 sebesar 6 per 100.000 penduduk); dokter gigi 19 per 

100.000 penduduk (target nasional 2010 sebesar 11 per 100.000 

penduduk). 

Masalah-rnasalah sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat di 

Kota Metro sangat beragam, yang dikelompokkan dalam katagori 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sampai dengan tahun 

2009, permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Metro berjumlah 4.951 

jiwa dimana dari jumlah tersebut yang baru dapat diberikan pelayanan 

sosial sebanyak 1.394 jiwa (28%) yang terdiri dari : (1) pemberdayaan 

wanita rawan sosial ekonomi (2008 : 40 orang; 2009 : 50 orang); (2) 

penyandang cacat tubuh (2008: 20 orang; 2009 : 30 orang); (3) keluarga 

fakir miskin (2008 : 50 orang; 2009 : 60 orang); 

-!'- 

8. 

' 7. Penyakit demam berdarah dengue (DBD) menunjukkan peningkatan di 

tahun 2009 yang mencapai 621 kasus dibandingkan dengan tahun 2008 

yang hanya 121 kasus, Kasus DBD ini tersebar di 22 Kelurahan dari 5 

kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak berada di Kecamatan Metro 

Pusat (62 kasus) dan kasus terendah di kecamatan Metro Utara (4 

kasus, penyakit TB. Paru dengan BTA+ ada sebanyak 109 kasus (7 ,80 

per 100.000 penduduk) yang meningkat dibandingkan tahun 2006 

( 133 kasus). 

Sumber daya kesehatan, permasalahan dibidang sumber daya kesehatan 

Untuk indikator status gizi pada tahun 2008 cakupan bayi BBLR yang 

ditangani sebanyak 79 orang (100%). Untuk Wanita Usia Subur dan 

pengukuran lingkar lengan atas (LILA), 23,5 cm sebesar 5,76% 

sedangkan ibu hamil kurang energi kronik (KEK) sebesar 6,83%. Angka 

Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2009 mencapai 37 orang dari 2.920 

kelahiran hidup (diperkirakan 12,7 per 1000 kelahiran hidup). 

6. Angka kematian ibu melahirkan (AKI) merupakan ukuran kernatian ibu 

sebagai akibat peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. lndikator 

ini dapat digunakan untuk menunjukkan rendahnya keadaan sosial 

ekonomi dan PHBS serta kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan. Pada 

tahun 2008, AKI Kota Metro mencapai 5 orang per 2.923 kelahiran hidup 

meningkat dari tahun 2006 sebanyak 8 orang per 2.763 kelahiran hidup. 

Dari 5 kasus kematian pada tahun 2009 ada 2 kasus berada di 

Kecamatan Metro Pusat dan 3 kasus di Kecamatan Metro Barat. 
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r 

pemerintahan dalam pengembangan tugas-tugas multisektor dan 

pelayanan instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

serta pelayanan 

kinerja aparatur 

pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, 

kemasyarakatan. Termasuk belum optimalnya I 

Hukum, Pemerintahan dan Politik 

1. Permasalahan utama bidang aparatur adalah belum optimalnya kinerja 

aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas umum 

D. 

• 

·.~ 

C. Fislk Kota 

1. Permasalahan bidang infrastruktur terutama dalam hal penyediaan dan 

peningkatan kualitas infrastruktur belum mencukupi kebutuhan 

masyarakat, serta belum memadainya pengembangan fisik kota dalam 

hal penataan keindahan, kenyamanan dan karakteristik kota. Termasuk 

masih terdapatnya kesenjangan penyediaan infrastruktur perkotaan, 

antara wilayah pusat dan daerah pinggiran kota. 

2. Volume jaringan jalan di Kota Metro tahun 2009 meliputi jalan negara 
sepanjang 5,74 km, jalan provinsi 21,90 km dan jalan kota sepanjang 

407 ,66 km. Kondisi jaringan jalan negara sebagian besar dalam keadaan 

baik, jalan provinsi sebagian besar rusak dan rusak berat (badly 

damaged), sementara jalan kota hampir 50% dalam kondisi sedang 

(moderat), sampai rusak (damaged) . 

(4) wanita tuna sosial (2008 : 20 orang; 2009 : 30 orang); (5) lanjut usia 

(2008 : 40 orang; 2009 : 50 orang) serta (6) anak jalanan (2008 : 40 

orang; 2009 : 50 orang). 

10. Keluarga fakir miskin merupakan jumlah paling ban yak yang terse bar di 

5 kecamatan. Kategori PMKS dengan jumlah terbanyak kedua adalah 

lanjut usia tersebar di lima kecamatan demikian juga untuk PMKS 

lainnya. 

11. Hal lain yang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan sosial, 

partisipasi dan pemberdayan masyarakat adalah masalah pencari kerja 

yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sampai dengan 

tahun 2009 jumlah pencari kerja di Kota Metro sebanyak 5.530 orang 

yang mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2008 

sebanyak 4.609 orang. Disisi jumlah permintaan tenaga kerja sampai 

dengan tahun 2008 hanya sebesar 215 orang sehingga pada tahun 2008 

sajajumlah pencari kerja yang tidak tertampung sebanyak 4.394 orang. 
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dapat digolongkan ke dalam kriminalitas, terdiri dari pencurian dan 

perampokan, pernbunuhan, penganiayaan, penipuan, narkotika serta 
pemerkosaan, kasus pertikaian antar warga pertikaian antar warga 

dapat dikelompokan menjadi pertikaian antara etnis, antar wilayah desa, 

antar pemeluk agama, antar simpatisan parpol maupun pertikaian antar 

pelajar serta kasus unjuk rasa. 

4. 

sedang 15 orang dan hukuman disiplin berat 4 orang. Sedangkan tahun 

2009 jumlah PNS yang dikenakan hukuman disiplin mencapai 6 orang 

terdiri dari penurunan pangkat sebanyak 2 orang, penurunan gaji 

sebanyak 1 orang, penghentian gaji sebanyak 1 orang, pemyataan tidak 

puas 2 orang. 

Pada bagian pelayanan publik terhadap beberapa hal yang berkaitan 

dengan bidang kependudukan di antaranya adalah ketersediaan akta- 

akta kependudukan dan catatan sipil, terkait dengan hal tersebut 

terdapat beberapa isu dan masalah mendesak meliputi : ( 1) belum 

terwujudnya pembangunan data base kependudukan yang dinamis, 

lengkap dan akurat. (2) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 

untuk melaksanakan pendaftaran penduduk dan melaporkan peristiwa 

penting kependudukan. (3) adanya anggapan masyarakat tentang 

berbelit belitnya mekanisme pembuatan dokumen kependudukan sesuai 

dengan Permendagri nomor 28 tahun 2005. (4) masih rendahnya 

pemahaman masyarakat mengenai sistem pembuatan/ pemprosesan 

akta catatan sipil dari sistem manual menuju SIAK. (5) masih rendahnya 

kepemilikan akta catatan sipil di masyarakat. (6) belum terdatanya 

masyarakat yang belum dan telah mempunyai akta catatan sipil di tiap 

kelurahan. 

5. Tahun 2009, masih banyaknya gangguan keamanan dan ketertiban 

-~- 

2. Belum adanya pedoman mengenai standar pelayanan minimal (SPM) 

juga menjadi salah satu sebab masih kurangnya tingkat pelayanan yang 

di berikan kepada masyarakat di sisi yang lain penerapan manajemen 

yang baik di berbagai lini pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup 

pemerintahan daerah mutlak menjadi perhatian dalam upaya mendorong 

1r peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai. 

3. Sinergisitas pengawasan juga masih perlu ditingkatkan untuk lebih 

mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan kepada aparatur negara 

sekaligus menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan 

pengawasan serta lemahnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan. Tahun 

2009 jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin ringan 5 orang, 
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1. Belum optimalaya pembinaan olahraga clan 
orgaaisaai kepemuclaan dari pemerintah. 

2. Keterbatasan saran.a prasarana clan kurang 
optimalnya pengelolaan sarana prasarana 
olahraga yang ada. 

Kepemuclaan 
dan Olahraga 

5. 

Maaih lem•haya penataan. administrasi 
kependudubn. Tolok ulmr kualitas admiaistrasi 
kependudulran adalah data kependudukan yang 
belum memadai. 

.Admiai•traai 
Kependuclubn 
dan Cata tan 
Sipll 

4. 

1. Kurangnya lapangan kerja yang acla di Kota 
Metro. Kondiai inJ disebablmn kurangnya 
kebijakan yang menclulmag investaai di Kota 
Metro serta belum optimalaya pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat deagan skill khusus 
untuk menciptabn masyarakat wirauuha yang 
mandiri. 

2. Belum optimalnya peran lembaga-lembaga 
pemberclayaan. masyarakat. 

3. Keterbatuan Jmalltas aumberdaya manusia clan 
saran.a prasa.raDa di Keluralum • 

Ketenaplrerjaan 
dan 
Pemberclayaan 
lluyarakat 

• 

3. 

Rendahnya balitas pe)ayamm kesehatan yang 
diberilmn kepada masyarakat. Tolok u1mr 
pelayanan yang diberikan adalah sumberdaya 
manuaia clan sarana praaarana. Keterbatasan 
clokter spesialis clan "jiwa melayani" yang masih 
rendah merupabn permasalahan utama dalam 
bidang kesehatan. Sedaaglran saran.a paraaarana 
rujukan di RSUD Ahmad Yani maaih perlu 
ditlnglmtkan. 

Keaehatan 2. 

b. Belum optlmalnya pelabaaaan pend.idikan 
in.ldusif. Ket.erbatasan aumberdaya manusia 
yang mengami pola pendidikan inldusif clan 
masih lmrangnya saran.a praaarana pendidikan 
in.ldusif serta aosialisaai pendidiJraa in.Jdusif di 
masyarakat. 

c. Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum 
optimal Inctilrptor pencapaian yang maaih 
memerlulam perhatian adalah lmalltas tenaga 
pendidik. 

d. Pola pendidilma yang berkarakter clan aga.mis 
belum clominan. 

a. Belum meratanya lmalitas pelayanan pendidilran 
di Kota Metro. Tolok ukur pelayanan yang 
diberilra.n adalah saran.a praaarana clan 
sa.mberdaya manuaia. · Pelayamm cendenmg 
diarahkan pada aelrolah-selrolah -. tertentu, 
terutama aelrolah yang dulunya melabanakan 
aistem RSBI. 

PeadicHkan 1. 

3.1.2.Kondisi Tahun 2013 
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6. Perpustabpn Bel um optimalnya pelayanan yang diberikan. 
Tolok ulmr pelaya.nan dilihat dari aumberdaya 
manuaia clan saran.a praaanma. Keterbatasan 
jumlah clan masih rendahnya kualltas SDM 
pengelola meltjadi permaaalaban utama dalam 
pe)ayanan Sela in itu, fuilitas pendukung 
perpaataJraan clan kolebi buku yang masih 
terbatas. 

7. Pemberdayaan Bel um optima)nya perlindungan terhadap anak. 
Perempuan clan Keterbataun lrebijakan terhadap perllnd1•ngan clan 
Perllndunpn pengembangan anak serta lmrangnya tindak lanjut 
.Anak lmaua kebruan pada anak 

8. Pertanian Be1um optimalnya upaya peningkatan 
procluktifitas pertanian untuk mengatasi luas 
la ban yang semaldn menUl'1Ul, permasalahan 
irigasi clan kapasitas .kelembagaan di bi dang 
pertanian 

9. P.ngan Belum optimalnya pengembangan literaai pangan 
(.keamanan clan .keragaman pangan). . . 

10. Indaatri, Bel um optimalnya pembinaan terhadap industri 
Koperui, Usaha .kecil clan menengah. Permasalahan utama adalab : 
Keeil clan a. sulitnya ind.uatri bell menga)mes bantuan 
Menengah modal dari pihak perhankan. Hal ini diaebabkan 

pelaku induatri kecil tidak dapat memenuhi 
penyaratan administrasi yang diajukan oleh 
pihakbank 

b. Kurangnya pengembangan dan pelatihan skill 
khuaus pada industri keciL Ketilm permintaan 
menjadi tinggi, produsen tidak dapat 
memenuhi. 

c. Pemasaran yang tidak optimal, baik darl sud 
kemasan procluk yang tidak menarik. m.aupun 
telmik distribusi. 

11. Perdaganpn Bel um optim•lnya upaya revitalisasi pasa.r 
tradisional. Kondisi ini dapat dilihat dari 
pengaturan jarak antara. pasar tradisional dan 
pasar modern clan pembangunan infrastru.lr.tur 
paaar. 

p 

12. Penanaman Be1um optimalnya bbijakan pendukung investasi, 
Modal baik: .kebijakan teJmia maupun non telm.is. 

13. Perikanan Ku.rangy& upaya peninglratan produk.tivitas sektor 
perikanan darat. 

14. Pekerjaan a. Belum terintegrasinya perencanaan jaringan 
Umum clan jaJan, irigui clan drainaae. 
Penataan b. Belum memadainya utilitas kota. 
Ruang c. Belum opttmalnya pengendaUan penataan ruang 

yang sustainable. 

15. Pemmah•n a. Maaih rendahnya kualitas hunian. 
Rakyat clan b. Renclahnya persentaae perumaban yang 
Kawaaa.n beraanitasi baik:. 
Permukiman 
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terkoordinasinya dan sinkronisasinya pembangunan pendidikan antara 

pusat dan daerah. 

Bel um pendidikan. pembangunan tehadap tanggung jawab 

pendidikan yang rendah atau hanya sekolah dasar, sehingga dalam jangka 

panjang mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Secara umum kualitas 

tenaga serta sarana dan prasarana pendidikan belurn cukup dan belum 

merata, khususnya laboratorium. Kurikulum pendidikan yang masih 

sering berubah secara nasional juga mempengaruhi kualitas pendidikan di 

daerah. Adanya paharn pada masyarakat yang menyatakan bahwa 

peningkatan kualitas SDM adalah beban yang menghabiskan anggaran, 

bukan investasi modal. Belurn sinergisnya pihak-pihak yang memiliki 

• 

2. 

3.1.3. Tantangan Pembangunan di Provinsi Lampung Berdasarkan RPJPD 

Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 

1. Jumlah penduduk Provinsi Lampung yang akan mencapai 8 - 9 juta pada 

masa 20 tahun ke depan, membawa konsekuensi tantangan untuk 

menyediakan secara memadai berbagai fasilitas kebutuhan dasar bagi 

penduduk; menciptakan penyebaran dan pemerataan penduduk ke sentra 

ekonomi sehingga tidak terjadi dampak negatif kesenjangan antar 

kelompok masyarakat maupun antar wilayah; mengintegrasikan berbagai 

budaya yang berasal dari berbagai suku menjadi perekat kesatuan dan 

mempertahankan keragaman etnis yang menjadi jati diri Lampung sebagai 

Indonesia mini sehingga perbedaan suku tidak berkembang menjadi energi 

negatif yang bersifat destruktif dan anarkis; memberikan peluang 

kesetaraan gender; serta mencegah kerusakan lingkungan pendukung 

kehidupan. 

Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan tantangan pada 

bidang kesejahteraan masyarakat, yakni : kecenderungan peningkatan 

jumlah dan proporsi penduduk miskin jika penanggulangan kemiskinan 

tidak dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. 

Meskipun pada tahun 2005 nilai IPM mencapai 66,8 (menengah atas], 

akan tetapi sebagian besar penduduk (>50%) mempunyai tingkat 

16. Lingkungan Bel um optimalnya pengendalian, pem111ihan clan 
Bidup peleat:arian Hnglmngan hidup clan sumberdaya 

alam. 
17. Perhubungan, Masih rendahnya kualitas dan lmantitas sarana 

Komunibsi clan dan m•najemen informatika. 
Informatilm 
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3. Tantangan di bidang kesehatan adalah : penyebaran tenaga kesehatan 

belum merata; sarana dan prasarana kesehatan di setiap Kabupaten/ Kota 

masih kurang; serta belum tersedianya data base yang memadai dan up to 

date. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih sangat 

kurang; kondisi geografis menyebabkan beberapa kabupaten sulit 

terjangkau oleh tenaga kesehatan; serta posisi Lampung yang cukup 

strategis, yaitu sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dan Jawa 

memberikan dampak resiko penyebaran berbagai penyakit menular. 

4. Tantangan dibidang kesejahteraan keluarga masyarakat Lampung adalah 

proyeksi tingkat kesejahteraan keluarga dalam periode 20 tahun 

mendatang memperlihatkan bahwa jumlah KK akan meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk. Meskipun pada rentang waktu 20 

tahun kedepan, proporsi Keluarga Pra Sejahtera dengan alasan ekonomi 

juga mengalami peningkatan dengan persentase mencapai 24,60 %. 

Peningkatan juga terjadi pada Keluarga Sejahtera 1 alasan ekonomi, 

dimana pada tahun 2025 menjadi 17,98 %. Pada Keluarga Sejahtera 1 

alasan non ekonomi mencapai 13,8 %. Sebaliknya, jumlah Keluarga Pra 

Sejahtera alasan non ekonomi justru mengalami penurunan sehingga pada 

tahun 2025 tinggal 8,39 % . Adanya peningkatan proyeksi peningkatan, 

baik jumlah maupun proporsi Keluarga Pra Sejahtera dalam periode 20 

tahun ke depan akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh 

masyarakat Lampung. Sehingga diperlukan adanya suatu upaya lebih, 

sinergi dan kerja sama dari semua aspek dan lini kehidupan di Provinsi 

Lampung untuk mengurangi dampak dari peningkatan tersebut sehingga 

tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar. 

5. Tantangan pembangunan perempuan kedepan adalah meningkatkan 

kualitas perempuan diberbagai bidang pembangunan, menurunkan tindak 

kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, serta eksploitasi dan 

diskriminasi .. Begitu pula tantangan bagi pembangunan anak adalah 

menurunkan tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, 

serta eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak-anak pengarus utamaan 

gender akan menjadi perhatian semua stakeholder dan masyarakat 

internasional. Peran perempuan dimulai dari peran dalam keluarga dalam 

membentuk keluarga anggota tangguh. Peran ibu dalam membentuk 

karakter anak akan mempengaruhi perkembangan masyarakat secara 

keseluruhan. Lembaga keluarga harus menjadi perhatian pemerintah 

untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. 
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Pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung telah menghasilkan berbagai 

kemajuan, namun demikian terdapat sejumlah tantangan yaitu : sektor 

pertanian masih tetap mendominasi perekonomian terhadap pembentukan 

PDRB; peranan konsumsi domestic masih sangat tinggi. Pertumbuhan 

investasi masih lambat; proses transformasi industri belum optimal; 

pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor belum optimal, serta masih 

terdapat banyak peratuan perizinan dan peraturan lainnya yang tidak 

bersahabat dengan dunia usaha. 

1. 

6. Pada era globalisasi tantangan utama berasal dari kegiatan perdagangan 

bebas, dimana mobilitas berbagai sumber daya menghadapi hambatan 

yang semakin kecil. Pada situasi ini, dengan tingkat mobilitas penduduk 

antar daerah dan angkatan kerja secara teknis rendah akan berakibat 

pada rendahnya daya saing tenaga kerja, pada gilirannya akan sangat 

merugikan Provinsi Lampung secara keseluruhan. Karena globalisasi 

mendorong kearah kondisi hilangnya batas geografi (borderless), 

penyebaran informasi menjadi tidak berbatas juga. Penyebaran informasi 
ini terjadi melalui berbagai media terutama media TV satelit dan internet. 

Aki bat dari pertukaran informasi yang · cepat akan mempengaruhi 

pembentukan pola pikir masyarakat, yang pada akhimya akan 

membentuk pola prilaku dalam kehidupan keseharian. 

Pada sisi lain, globalisasi dalam bentuk perdagangan bebas atau pasar 

bebas, akan memberikan tekanan kepada masyarakat Lampung, agar 

menjadi lebih berdaya saing dalam berwirausaha. Selain perlu adanya 

pengembangan jiwa kewirausahaan, kemandirian dan self support 

pengembangan potensi keunggulan komparatif lokal dapat dikembangkan 

sebagai dasar pengembangan kesejahteraan masyarakat. 

7. Pada era globalisasi semakin banyak tenaga pengajar (guru dan dosen) 

yang berasal dan luar negeri yang bebas mengajar di Indonesia, sehingga 

menjadi kompetitor berat bagi SOM pendidikan dari dalam negeri. 

Selain itu meningkatnya rumah sakit yang berasal dari luar negeri dengan 

dukungan sarana dan prasarana yang sangat modem serta persaingan 

dengan tenaga kesehatan yang berasal dari luar negeri akan semakin ketat 

dan bersaing. Dengan lancamya komunikasi informasi dan transportasi 

industri pariwisata akan berkembang. Akses yang akan diterima adalah 

tingginya penetrasi budaya asing dengan niat yang tidak sesuai dengan 

budaya nasional dan daerah. Penyalahgunaan NAPZA (narkotika, 
• psikotropika dan zat aditif) akan meningkat jika penegakan hukum tidak 

berjalan dengan baik. 

B. Ekonomi 



sehingga mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang memadai. 

4. Globalisasi ekonomi merupakan tantangan yang berat dalam persaingan 

antar daerah dan antar negara untuk menarik investasi, baik dari modal 

asing maupun domestik. Tantangan berat juga berasal dari kegiatan 

perdagangan bebas. Dimana mobilitas berbagai sumberdaya menghadapi 

hambatan yang semakin kecil. Pada situasi ini, dengan tingkat mobilitas 
penduduk antar daerah dan antar negara menjadi tinggi, maka jika 

kualitas tenaga kerja secara teknis rendah akan berakibat pada rendahnya 

daya saing tenaga kerja, pada gilirannya akan sangat merugikan Provinsi 

Lampung secara keseluruhan. 

5. Karena globalisasi mendorong kearah kondisi hilangnya bat.as geografi 

(borderless), penyebaran informasi menjadi tidak berbatas juga. 

Penyebaran informasi ini terjadi melalui berbagai media terutama media 

TV satelit dan internet. Akibat dari pertukaran informasi yang cepat akan 

mempengaruhi pembentukan pola pikir masyarakat, yang pada akhirnya 

akan membentuk pola perilaku dalam kehidupan keseharian. Globalisasi 

dalam bentuk perdagangan bebas at.au pasar bebas, akan memberikan 

tekanan kepada masyarakat Lampung aga,r rnenjadi lebih berdaya saing 

dalam berwirausaha. Selain perlu adanya pengembangan JIWa 

kewirausahaan, kemandirian, dan self support, pengembangan potensi 

keunggulan komparatif lokal dapat dikembangkan sebagai dasar 

pengembangan kesejahteraan masyarakat. 

6. Kebijakan yang tidak terpadu dan sinergis antar Provinsi, dan antar 

Kabupaten/Kota dalam pelayanan investasi akan menjadi kendala 
masuknya investasi. 

Kondisi paradok juga terjadi disamping angka kemiskinan tinggi mencapai 

22,2 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh diatas 

dua puluh persen, sementara pertumbuhan PDRB masih di bawah 5% 

atau rata-rata nasional. 

2. Pada sisi lain, tantangan yang muncul dan dapat mempengaruhi nilai 

PDRB adalah instabilitas sosial politik, tingginya suku bunga dan fluktuasi 

nilai tukar rupiah yang berjalan dengan rezim bebas, serta inflasi yang 

tidak terkendali. 

3. Pada kondisi jumlah penduduk mencapai 8-9 juta, dengan rasio penduduk 

usia produktif mencapai tingkat maksimal, serta komposisi pendidikan 
angkatan kerja mencapai SMP dan SMU, maka tantangannya adalah 

perekonomian dituntut untuk tumbuh dan berkembang sedemikian rupa 
I 
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Selain itu, iklim investasi yang belum kondusif, antara lain kepastian 

hukum yang berkaitan dengan tanah, birokrasi, serta mekanisme dan 

prosedur investasi, merupakan kelemahan utama yang menghambat 

investasi langsung. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang tidak 

mendukung (kontra produktif) terhadap investasi. 

7. Tantangan dalam bidang keuangan daerah adalah masih rendahnya 

kesadaran masyarakat membayar pajak belum banyak tergalinya berbagai 

sumber pendapatan; perlunya peningkatan kemandirian sumber 

pembiayaan pembangunan daerah; serta penggalian kontribusi 

perusahaan besar terhadap pembangunan daerah. Namun prinsip 

mendahulukan pengembangan PDRB kemudian pengertian PAD tidak 

dipakai dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung. 

8. Tantangan utama dalam produksi pangan adalah ketidakpastian musim; 

peningkatan efisiensi produksi pangan di negara-negara sekitar Indonesia; 

masih rendahnya produktivitas dan mutu hasil pertanian, karena tingkat 

kesuburan dan teknik budidaya yang kurang tepat; aturan ecolabeling dari 

negara-negara pengimpor produk pertanian; 

endemi dan pandemi penyakit; pencurian hasil laut dari perairan daerah; 

penyediaan bibit atau benih bermutu; serta keberlanjutan produksi dan 

produktivitas komoditas spesifik unggulan lokal. Tantangan paling serius 

yang mengancam keberlanjutan produksi pertanian, khususnya pangan, 

adalah adanya alih fungsi lahan irigasi/rawa yang terus bertambah, akibat 

kompetisi penggunaan lahan ke non pertanian, serta meningkatnya jumlah 

petani gurem. 

9. Pada bidang UKM, tantangan meliputi kemampuan membaca peluang 

pasar, manajemen keuangan, budaya kerja, pola dan teknik produksi yang 

belum mampu untuk menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan 

kualitas dan persyaratan standarisasi pasar domestik dan internasional; 

rendahnya kemampuan mengakses terhadap modal usaha; efisiensi 

produksi serta ketergantungan terhadap bahan baku impor; dan 

meningkatnya unn-fair competition seperti praktik dumping dan tindakan 

unilateral proteksi. 

10. Tantangan pada bidang pertanahan adalah banyaknya tum pang tindih 

sertifikat tanah atas lahan tertentu; penegakan hukum yang tegas di 

bidang pertanahan belum berjalan dengan baik; ancaman penyerobotan 

lahan terutama pada kawasan hutan lindung dan konservasi; rendahnya 

tertib administrasi pertanahan. 
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C. llmu Pengetabuan dan Tek:nologi 

1. Dalam kerangka menghadapi perkembangan ekonomi global berbasis 

pengetahuan, persaingan akan semakin tinggi menuntut peningkatan 

kemampuan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK. Dalam rangka 

meningkatkan kemampuan IPTEK nasional, peranan daerah sangat 

diharapkan, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan 

kontribusi IPTEK mulai dari perencanaan hingga implementasi hasil riset 

dan pengembangan. 

2. Pemanfaatan hasil riset dan pengembangan ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; 

menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan dan 

pendidikan, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan IPTEK 

dengan kebijakan sektor lain; meningkatkan komitmen dan budaya bangsa 

terhadap pengembangan IPTEK, mengatasi degradasi fungsi lingkungan; 

mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan 

ketersediaan dan kualitas sumber daya IPTEK, baik SOM, sarana dan 

prasarana, maupun pembiayaan IPTEK. 

3. Tantangan bidang pos dan telematika adalah semakin meningkatnya 
kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi, perlu peningkatan 

dan penyebaran arus informasi dan teleditas pelayanan pos dan telematika 

bagi masyarakat; perlunya percepatan arus informasi pembangunan guna 

pengembangan daerah melalui pemanfaatan e-Government. 

D. Sarana dan Prasarana 
1. Tantangan dalam bidang sarana dan prasarana pengairan dan penyediaan 

air baku adalah peningkatan pasokan air baku untuk irigasi dan arr 

bersih; terjadinya peningkatan kerusakan infrastruktur sumberdaya air 

dan irigasi; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air; penurunan kualitas 

patensi sumberdaya air; sumberdaya manusia pengelola irigasi masih 

lemah; perlunya pengelolaan Satuan Wilayah Sungai (SWS) secara terpadu 

antara hulu-hilir; perda yang mendukung pengelolaan lingkungan dan 

SDA belum lengkap; kerusakan hutan dan Daerah Aliran Sungai; serta 

peningkatan peran masyarakat dalam pendayagunaan sumber air. 

Tantangan paling serius adalah adanya alih fungsi lahan irigasi/rawa yang 

terus bertambah dan berkurangnya jumlah curah hujan dari rata-rata 

2000 mm/th menjadi 1800 mm/th. 

2. Pada infrastruktur jalan, tantangan meliputi kualitas dan daya dukung 

yang relatif masih rendah; penurunan kondisi jaringan jalan sebagai akibat 

dari kualitas konstruksi jalan yang rendah; menurunnya kemampuan 

pembiayaan pemerintah untuk biaya pemeliharaan jalan; 
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belum seluruh jalan lintas terhubungkan dengan feeder roads; masih 

banyak tedapat daerah berpotensi ekonomi yang belum dapat dilayani oleh 

prasarana jalan; serta terjadinya kemacetan dan kepadatan lalu lintas 

pada ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan. Selain itu, kondisi prasarana 

dan investasi di daerah terutama dalam menghadapi persaingan di era 

globalisasi; perlunya peningkatan penegakan disiplin pengguna jalan; serta 

adanya ketidakseimbangan modal transportasi masal darat dengan modal 

transportasi masal laut dan udara. 

3. Tantangan pada infrastruktur transportasi meliputi : perlunya strategi 

pemanfaatan sistem infrastruktur agar Provinsi Lampung berkembang 

menjadi pusat pelayanan barang dan jasa bagi Indonesia wilayah barat 

ASEAN, global; serta perlunya pengembangan teknologi transportasi 

terpadu an tar modal dan intra modal yang, efisien dan efektif, terjangkau, 

ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu perlu dikembangkan 

kapasitas kelembagaan, peraturan, dan iklim kompetisi yang sehat dalam 

pelayanan transportasi publik. 

4. Tantangan prasarana pemukiman meliputi upaya mewujudkan kota tanpa 

kawasan kumuh; peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam 

penyediaan prasarana permukiman (air bersih, kesehatan lingkungan, dan 

jalan lingkungan); pengembangan subsidi sektor perumahan melalui kredit 

lunak; serta perlunya peningkatan fungsi daerah perkotaan (urban) 

sebagai penggerak pembangunan subur dan atau hinterland dan daerah 

pedesaan. 

5. Pada era globalisasi, tantangan bidang pos dan telematika adalah semakin 

meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi, 

perlu peningkatan dan penyebaran arus informasi dan teledensitas 

pelayanan pos dan telematika bagi masyarakat; perlunya percepatan arus 

informasi pembangunan guna pengembangan daerah melalui pemanfaatan 

e-Government berbasis IT menuju terciptanya Good Governance. 

6. Tantangan energi adalah perlunya pembiayaan kompetitif dan insentif 

dalam rangka pengembangan pembangkit tenaga listrik, terutama di 

pedesaan; pengembangan potensi sumber energi baru dan terbarukan; 

perlunya pembiayaan kompetitif dan insentif bagi pembiayaan dalam 

rangka pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama Bahan 

Bakar Nabati (BBN). 
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Hukum dan Aparatur 

1. Tantangan dalam bidang hukum adalah masih terdapat berbagai produk 

hukum yang tumpang tindih, inkonsisten, dan bertentangan antara 

peraturan yang sederajat satu dengan lainnya dan antara peraturan yang 

lebih rendah dengan peraturan diatasnya; masih rendahnya budaya dan 

kesadaran hukurn masyarakat; serta kurangnya independensi 

kelernbagaan hukum, khususnya aparat penegak hukum di tingkat 

daerah. 

2. Perlunya peningkatan kesadaran penegakkan supremasi hukum di 

masyarakat; serta upaya menghapuskan kasus main hakim sendiri oleh 

sebagian masyarakat. Disamping itu, memberikan peran kepada 

lembaga-lembaga adat untuk menyadarkan anggotanya dalam penegakan 

hukum yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat. 

G. 

F. Ketentraman dan Ketertiban 

1. Keragaman etnis yang tinggi memunculkan kerawanan berupa konflik 

bernuansa SARA. Selain itu, dampak daripada globalisasi dan era 

informasi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat. 

2. Mengingat posisi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera dan dekat 

dengan pusat pemerintahan memberikan potensi yang tinggi bagi 

munculnya gangguan stabilitas daerah seperti : terorisme, penyebaran 

NAPZA dan kriminalilas. 

E. Politik 

1. Beranekaragamnya penduduk Lampung dari segi agama dan suku bangsa 

jika tidak dibina akan menjadi potensi kelemahan yang dapat 

menimbulkan konflik SARA dan politik. Perubahan situasi politik nasional 

memberikan implikasi komplek dalam kehidupan politik di daerah. 

2. Tantangan terberat dalam 20 tahun kedepan adalah menjaga konsolidasi 

politik secara berkelanjutan, berupa reformasi struktur politik; 

penyempurnaan proses politik; pengembangan budaya politik yang lebih 

demokratis. Tantangan lain adalah mendorong terbangunnya partai politik 

yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan 

politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta 

menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan 

pemerintahan secara profesional. 

3. Tantangan lain adalah bagaimana melembagakan, kebebasan pers/media 
massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Akses masyarakat yang bebas 

dan terbuka akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan 

kepentingan publik. 
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I. Sumber Daya Alam· dan Lingkungan Hidup 

1. Tantangan terberat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan 

lingkungan hidup adalah kemungkinan terjadinya 3 (tiga) ancaman yakni : 

krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Oleh karena itu perlu upaya 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam daratan dan kelautan 

secara optimal dan berkelanjutan. 

2. Tantangan yang rill di daerah adalah perusakan hutan dan berbagai 

bentuk alih fungsi kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sarnpai 

pada taraf yang membahayakan; serta adanya degradasi kawasan hutan 

dan lahan budidaya yang mengakibatkan perbedaan debit air sungai pada 

musim hujan dan musim kemarau yang cukup besar. Tantangan terbesar 

lain adalah bagaimana mengarahkan akses kegiatan ekonomi masyarakat 

ke hutan konservasi dan hutan lindung agar menjadi tumbuh dan lestari. 

H. Wllayah dan Tata Ruang 
1. Pengaturan tata ruang sesuai dengan peruntukan dimaksudkan untuk 

mengatasi krisis tata ruang yang tejadi; penataan tata ruang dalam suatu 

sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian. Penataan ruang harus didukung dengan regulasi yang 

searah dalam arti tidak bertabrakan antar sektor dan memperhatikan 

aspek keberlanjutan, daya dukung lingkungan dan kerentanan wilayah 

terhadap bencana alam, seperti gem pa bumi, banjir dan tsunami. 

2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama untuk 

mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, 

baik di masing-rnasing daerah maupun antar daerah. Melalui pemanfaatan 

potensi dan peluang keunggulan masing-rnasing daerah berdasarkan 

keunggulan lokal, dalam rangka mendukung daya saing nasional. 

3. Perlunya struktur kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan 

efektif; pengembangan pemerintahan berorientasi kewirausahaan yang 

didukung oleh aparatur yang profesional dan kreatif, serta menguasai dan 

mampu memanfaatkan TI dalam bentuk e-Goverment untuk menghasilkan 

pelayanan publik lebih baik, lebih cepat dan lebih murah, serta 

mendukung penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Tantangan ini akan merespon desakan 

stakeholder akan perlunya dikembangkan pemerintahan yang berorientasi 

pada kewirausahaan (entrepreneuring goverment). 

4. Tantangan lain adalah perlunya penguatan kelembagaan pemerintahan 

dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat desa/ kelurahan. 
'· 
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C. Tantangan Bidang Ekonomi: 

1. Pemanfaatan struktur demografi. 

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi. 

B. Tantangan Bidang Sosial Budaya 

1. Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan. 

2. Penurunan kesenjangan akses pendidikan (antar wilayah, antar kelompok 

status ekonomi, dan antar gender). 

3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian 

penyakit. 

5. Penguatan karakter dan jati diri bangsa. 

3.1.4.Tantangan daJam RPJMN 2015-2019 

A. Tantangan Utama 
1. Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030 : 

• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan 

• Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA yang lebih 

baik dan pengembangan iptek dan inovasi 

• Meningkatkan kualitas sumber daya man~sia 

• Ketahanan pangan, energi, dan air 

• Penyediaan infrastruktur yang memadai 

2. Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan. 

3. Pemberantasan korupsi. 

4. Percepatan konsolidasi demokrasi. 

5. Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim. 

3. Kondisi hidrologis yang terus memburuk memberikan ancaman terjadinya 

kekurangan air yang serius pada musim kemarau dan menyebabkan 

banjir pada musim hujan serta kecenderungan pemanfaatan air tanah 

tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan yang berakibat 

pada menurunnya ketahanan air tanah. 

4. Pada sisi lain, pengembangan industri dapat mengakibatkan penurunan 

kualitas air di perairan umum dan pencemaran perairan di wilayah laut. 

5. Proses pemanasan global dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap 

aktivitas dan kehidupan manusia serta kelestarian plasma nutfah lokal. 

Se lain itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkem bang secara 

optimal sehingga belum dapat menghasilkan nilai tambah sebagai 

altetnatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati. 

6. Adanya ancaman global diberlakukannya ekolabel bagi produk- produk 

primer unggulan yang berbasis sumberdaya lahan. 
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3.1.5. Viai clan Miai RPJPN 2005-2025 
Visi pembangunan 2005-2025 "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan 

Makmur". Pentahapan pembangunan RPJPN 2005-2025: 

A. RPJMN tahap 1 (2005-2009) 

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, yang adil dan 

demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. 

B. RPJMN tahap 2 (2010-2014) 

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, 

membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian. 

.. 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
Pemantapan ketahanan pangan. 

Penguatan ketahanan energi dan air. 

Penguatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan. 

Pengembangan ekonorni hijau (green economy) 

Penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) 

. ,. 
G. 
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

F. Tantangan sarana Prasarana 
1. Penguatan konektivitas nasional dan sinergi antar sektor. 

2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. 

3. Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing . 

E. Tantangan Bldang Wilayab dan Tata Ruang 
1. Pengurangan kesenjangan antar wilayah . 
2. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. 

3. Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah. 

4. Peningkatan efektivitas penataan ruang. 

D. Bidang Polhukhankam 
1. Pemantapan dan percepatan konsolidasi deinokrasi. 

2. Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. 

3. Perbaikan tata kelola pembangunan dan penegakan hukum yang berkualitas. 

4. Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional. 

4. Pengembangan sistem inovasi dan ekonomi kreatif. 

5. Penanggulangan kemiskinan dan pemerataan. 

6. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. 

7. Peningkatan kontribusi UKM terhadap ekonomi. 

Debottlenecking dan peningkatan kapasitas infrastruktur. 3. 
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3.2.1. Urusan Wajib 
A. Urusan Wajib yang ,berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
1. Pendidikan 

a. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan. 
b. Peningkatan kualitas tenaga didik. 

• c. Optimalisasi pela.ksanaan pendidikan inklusif. 
2. Kesehatan 

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui sumberdaya manusia, 
sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan. 

b. Peningkatan derajat kesehatan masyara.kat, pencegahan dan pengendalian 
penyakit. 

c. Peningkatan budaya hidup sehat masyara.kat. 
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

a. Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas kota. 
b. Optimalisasi penataan ruang yang berkelanjutan. 

Kara.kteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, 
mendasar, berjangka panjang, mendesa.k, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan 
menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang a.kan datang. Secara 
teknokratis, penentuan isu strategis pembangunan jangka panjang berdasarkan 
tantangan yang telah dicantumkan dalam RPJPD dengan kondisi awal tahun 2008- 
2009, permasalahan pembangunan hasil evaluasi pela.ksanaan RPJMD tahap ke-2 
(tahun 2013), tantangan pembangunan di Provinsi Lampung dalam RPJPD Provinsi 
Lampung tahun 2005-2025, RPJMN 2015-2019, dan RPJPN 2005-2025. 

Isu strategis yang akan disajikan dikelompokkan berdasarkan urusan wajib 
yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tida.k berkaitan dengan 
pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan umum (Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014). 

3.2. ISU STRATEGIS 

C. RPJMN tahap 3 (2015-2019) 

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan 

pembangunan keunggulan kompetitif, pembangunan yang berbasis Sumber Daya 

Alam yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. 

D. RPJMN tahap 4 (2020-2025) 

Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, melalui 

percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonornian yang 

kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif. 
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a. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan 
pembangunan. 

b. Peningkatan manajemen komunikasi dan informasi pembangunan. 

• 

8. 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
a. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan. 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
a. Optimalisasi pemanfaatan struktur demografi. 
Perhubungan 

a. Penguatan konektivitas antar wilayah di Kota Metro dan wilayah Kota 
Metro dengan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

b. Peningkatan kapasitas infrastruktur perhubungan. 
9. Komunikasi dan Informatika 

7. 

6. 

B. Uruaan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Daaar 
1. Tenaga Kerja 

a. Optimalisasi penyediaan lapangan kerja. 
b. Peningkatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian 

masyarakat. 
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. 
3. Pangan 

a. Peningkatan ketahanan dan keragaman (literasi) pangan. 
4. Lingkungan Hidup 

a. Optimalisasi pengendalian, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup 
dan sumberdaya alam. 

5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 
a. Peningkatan penataan administrasi kependudukan. 
b. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam administrasi kependudukan. 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

a. Peningkatan kualitas dan sanitasi hunian. 

b. Peningkatan kerjasama antar stakeholder dalam pelayanan kebutuhan 

permukiman. 

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 

a. Peningkatan budaya dan kesadaran hukum masyarakat. 

b. Peningkatan pelayanan perlindungan masyarakat. 

6. Sosial 

a. Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kebutuhan dasar 

masyarakat. 

b. Peningkatan karakter dan jati diri bangsa. 
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' J 

a. Pengembangan industri pengolah hasil pertanian. 

b. Pengembangan industri mikro, menengah dan UMKM. 

4. 

3. 

b. Peningkatan keragaman tujuan wisata melalui lokasi, kuliner, artefak 

budaya, dan kesenian daerah. 

Kehutanan 

a. Pelestarian hutan kota sebagai ruang terbuka hijau. 

Perdagangan 

a. Optimalisasi revitalisasi pasar tradisional sebagai peggerak perekonomian 
lokal. 

b. Peningkatan perlindungan layanan konsumen. 

5. Perindustrian 

.. 

C. Urusan Pilihan 
1. Kelautan dan Perikanan 

a. Peningkatan budidaya perikanan darat. 

2. Pariwisata 

a. Optimalisasi pengembangan wisata alam . 

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan manajemen informatika. 

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

a. Peningkatan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam 

perekonomian lokal. 

b. Optimalisasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah. 

11. Penanaman Modal 

a. Peningkatan iklim yang kondusif bagi investasi. 

12. Kepemudaan dan Olahraga 

a. Optimalisasi pernbinaan terhadap organisasi kepemudaan dan olahraga. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga. 

13. Statistik 

a. Optimalisasi penyusunan dan publikasi data dan informasi statistik. 

14. Kebudayaan 

a. Peningkatan upaya pelestarian kebudayaan daerah. 

b. Optimalisasi pemanfaatan kebudayaan daerah dalam rangka penguatan 

perekonomian lokal. 

15. Perpustakaan 

a. Peningkatan budaya baca masyarakat. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah dan sekolah. 

16. Kearsipan 

a. Peningkatan manajemen kearsipan. 

b. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam bidang kearsipan. 
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Sejahtera mengandung pengetian tercapainya indeks mutu hidup (income 

perkapita, pengetahuan, harapan hidup) infrastruktur yang di harapkan, 

kelestarian dan kesinambungan pembangunan (sustainable development) dan 

derajat kesejahteraan masyarakat berstandar nasional serta berperilaku keagamaan 

yang tinggi dalam suasana kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan demokratis. 

Kota pendidikan mengandung arti bahwa tahun 2025 telah terwujudnya 

kondisi masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur / membudaya yang 

dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan ditengah-tengah masyarakat melalui tahapan 

reading, learning, transformation of learning dan pada akhirnya tercipta suasana 

masyarakat berbudaya belajar (internalizing). 
Kota pendidikan adalah learning societing area, yang berarti tempat dimana 

seluruh komponen masyarakatnya berbudaya belajar. Tahapan yang di tempuh 

meliputi reading society, learning transformation of learning dan internalizing. 

MaJu mengandung pengertian terciptanya kondisi masyarakat yang 

berbudaya belajar tinggi, unggul dalam berbagai sumber daya pembangunan, 

pelayanan masyarakat yang berbasisi e-learning dan e-government serta berstandar 
internasional. 

"METRO KOTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025" 

4.1. VISI 
Dalam penyusunan dokumen RPJPD Perubahan ini, Pemerintah Kota Metro 

tidak melakukan perubahan pada visi dan misi pembangunan jangka panjang. Hal 

ini dilalrukan mengingat pelaksanaan visi dan misi masih sangat relevan dengan 

kondisi saat ini dan pelaksanaan tahapan pembangunan untuk mewujudkan visi 

dan misi yang telah disusun berjalan secara berkesinambungan. 
Visi dan misi ini merupakan perwujudan dari keinginan seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders) dalam jangka panjang yang telah disepakati bersama 

untuk . tujuan Kota Metro yang lebih baik. Ada pun penyusunan visi dan misi ini 

telah melalui tahapan pengumpulan data, analisa, dan pengambilan keputusan. 

Visi Kota Metro Tahun 2005-2025 adalah: 

BAB IV 

VISI DAN MISI 
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• 

4.3. Tujuan dan Sasaran 
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah 

dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian isu strategis dan 

permasalahan pembangunan serta penjabaran visi dan misi pembangunan, tujuan 

dan sasaran akan disajikan dalam matrik berikut ini: 

4.2. MISI 

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut melalui 6 

(enam) misi pembangunan, sebagai berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, dan uk.huwah keberagamaan dalam kehidupan. 

2. Mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat 

yang memadai. 

3. Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi daerah. 

4. Mewujudkan ruang kota yang berwawasan lingkungan. 

5. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai. 

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govennance). 
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pengetahuan dan teknologi dan inovasi, baik secara konsep maupun terapan 

guna pengembangan, rekayasa dan pemanfaatannya dalam kehidupan 

sehari-hari yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai 

etika, kearifan lokal, dengan memperhatikan sumber daya dan kelestarian 

fungsi dan lingkungan hidup. 

3. 

prinsip education/or all. 

2. Masyarakat berbudaya di arahkan menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, 

akhlak mulia serta kemandirian masyarakat yang saling menghargai untuk 

hidup bersama yang di landasi oleh penghormatan pada HAM dan nilai-nilai 

sosial yang berlaku pada masyarakat. 

Pembangunan IPTEKNOV diarahakan urituk peningkatan penguasaan ilmu ,j:.... 

.. 

B. Arab Kebljakan 

1. Masyarakat belajar diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan 

kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap 

berorientasi pada nilai-nilai budaya dan agama. Pemerataan pelayanan 

pendidikan diarahkan pada ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya 

manusia yang memadai di seluruh wilayah dan jenjang pendidikan dengan 

Meningkatnya kerukunan antara umat beragama dengan pemantapan nilai- 

nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat guna meningkatkan rasa saling 

percaya dan harmonisasi antara kelompok masyarakat sehingga tercipta 

suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa. 

4. 

3. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat 

sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan pembangunan. 

2. 

5.1. SASARAN DAN ARAB KEBIJAKAN RPJPD TAHUN 2005-2025 

5.1.1. MISI 1 
MewuJudkan Mas7arakat 7ang Berpendidikan, Berbudaya, Berakhlak Mulia, 
Bennoral, Beretika dan Ukhuwah Keberagamaan dalam Kehidupan. 

A. Sasaran: 
1. Terwujudnya kesadaran, kegemaran, kebutuhan, kebiasaan dan budaya 

belajar bagi masyarakat baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal, 
lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan dan umum. 

Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan di bidang 

infrastruktur dan sumberdaya manusia dengan prinsip education for all 
sebagai alat pencapaian masyarakat berbudaya belajar yang berorientasi 

terhadap kemajuan IMTAK dan IPTEKNOV. 

·;.. 

BABV 

ARAB KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
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4. 

mengutamakan upaya preventif dan promotif tanpa mengabaikan upaya 

kuratif dan rehabilitatif. 

Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang 

terjangkau dan berkualitas. 

Peningkatan penanganan masalah-masalah sosial diarahkan pada 

peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kebutuhan dasar 

masyarakat, peningkatan karakter dan jati diri bangsa serta pengembangan 

jiwa kewirausahaan dan kemandirian masyarakat. Peningkatan pelayanan 

masalah-masalah sosial didasari oleh penghargaan dan penghormatan 

terhadap Hak Asasi Manusia. 

3. 

• 

B. Arah KebUakan 

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan diarahkan pada peningkatan 

sarana parasarana, sistem dan manajemen pelayanan, serta kualitas, sikap 

dan etos kerja tenaga pelayanan. 

2. Derajat kesehatan diarahkan untuk membina serta menggerakkan 

masyarakat agar berwawasan kesehatan dengan budaya hidup sehat dengan 

Meningkatnya penanganan masalah-masalah sosial dengan penekanan pada 

perubahan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih produktif. 

4. 

3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengelolaan struktur 

demografi menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas. 

2. 

A. Sasaran 
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang 

didukung oleh kualitas sarana prasarana kesehatan dan sumber daya 
manusia yang memadai. 

Meningkatnya derajat kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk 

berbudaya hidup sehat. 

>. 

TerwuJudnya DeraJat Keaehatan dan Kesejahteraan Soaial Masyarakat yang 
Memadai. 

5.1.2. MISI 2 

4. Pembangunan IMTAK diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran 

agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina 

akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi yang menjadi 

kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. 

5. Pembangunan kehidupan beragama diarahkan untuk meningkatkan 

kerukuanan hidup umat beragama guna menciptakan situasi dan kondisi 

yang kondusif dalam kehidupan masyarakat clan pelaksanaan pembangunan. 

L 
J- 

r 
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4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia diarahkan pada pembinaan dan 

pembentukan karakter yang berdaya saing, memiliki jiwa wirausaha dan 

kemandirian yang tinggi. 

5. Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha kecil dan menengah diarahkan 

dengan mengintegrasikan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah 

dalam arus utama pembangunan. 

• 

Arah Kebijakan 
Peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada peningkatan iklim yang 

kondusif bagi investasi, penyediaan lapangan kerja, penguatan lembaga 

keuangan dan perkoperasian serta kebijakan ekonomi yangmendukung 

kreatifitas dan inovasi warga. 

Perwujudan Kota Metro sebagai tempat konsentrasi perdagangan dan jasa 

diarahkan pada per:iguatan konektivitas antar wilayah di Kota Metro dan 

wilayah Kata Metro dengan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 
3. Pembangunan struktur perekonomian yang kokoh diarah kepada 

pengembangan industri penghasil pertanian, optimalisasi revitalisasi pasar 

tradisional, peningkatan produksi pertanian, optimalisasi penggunaan 

teknologi informasi dan pengembangan ekonomi kreatif. 

5. 

4. 

Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandasan potensi 

daerah yang ditopang oleh pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan 

menengah yang kuat dan kompetitif. 

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan karakter wirausaha, 

kemandirian dan berdaya saing. 

Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha kecil dan menengah sebagai 

motor penggerak perekonomian daerah. 

3. 

2. 

5.1.3. MISI 3 

Terwujudanya Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Potensi 
Dae rah. 
A. Sasaran 
1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan untuk 

penyediaan lapangan kerja yang lebih besar dengan pemanfaatan struktur 

demografi. 

Terwujudnya Kota Metro sebagai tempat konsentrasi perdagangan dan jasa 

serta pusat pemasaran, pengumpulan dan distribusi hasil produksi. 

B. 

1 
.·~ 
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diarahkan pada penegakkan hukum yang berkeadilan, penyelenggaraan 

pemerintahan yang kondusif, pembinaan kerukunan antar umat beragama, 

dan peningkatan iklim politik yang demokratis. 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diarahkan pada 

integrasi peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. 

3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, damai dan sejahtera 

2. 

.. 

B. Arab Kebitakan 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik diarahkan pada peningkatan sarana 

prasarana pelayanan, manajemen pelayanan, peningkatan kualitas dan 

profesionalisme aparatur, optimalisasi informasi teknologi, dan kebijakan 

pelayanan yang efektif dan efisien. 

5.1.6. MISI 6 

Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) 
A. Sasaran 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bebas KKN, profesional, dan berkualitas. 

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kebijakan 

publik dengan berasaskan keterbukaan, keadilan, kejujuran, akuntabilitas, 

dan keprofesionalan. 

3. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil, dan sejahtera 

yang berlandaskan pada penghormatan terhadaphak-hak asasi manusia, 

keadilan, dan kesamaan hak. 

2. Perwujudan jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi diarahkan 
pada peningkatan pembangunan prasarana transportasi (jalan}, jaringan 
transportasi dan sikap mental pemakai fasilitas transportasi. 

3. Peningkatan pembangunan fasilitas umum dan sosial diarahkan pada 
pemeliharaan fasum fasos eksisting dan pembangunan fasum fasos yang 
ramah anak dan disabilitas. 

4. Pengelolaan jaringan irigasi yang berorientasi pada konservasi sumber daya 
ruang diarahkan pada pengelolaan untuk memperkuat perekonomian 
masyarakat. 

5. Peningkatan sistem sanitasi lingkungan diarahkan pada pembangunan sistem 
sanitasi kota dan pengelolaan sampah yang terpadu dan ramah lingkungan. 
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Keuangan Negara bahwa RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah (RAPBD) dalam rangka 

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPD sebagai dokumen 

perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA 

dan PPAS sertaAnggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD). 

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah 

digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam ha! 

RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, 

maka dapat dilakukan perubahan. 

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kata 

Metro Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan [uni 2016 dan 

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : 

perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, 

penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan 

pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat 

.. 

i. 

h. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada 

pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat; dan 

Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disarnpaikan 

kepada Pemerintah Pusat. 

Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan 

dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun 

provinsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja 

penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan 

daerah; 

f. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target 

kinerja program pembangunan jangka menengah; 

g. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target 

standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD; 
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2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

6. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan 

terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan 

selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016. 

Pemerintah Kota Metro dalam pelaksanaan sampai dengan satu 

semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2016) ini telah 

diternukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk 

melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kota Metro Tahun 2016. Kondisi 

• 

5. 

dan permasalahan aktual yang berkernbang, maka harus dilakukan 

perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. 

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh 

perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan 

daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada 

stuktur APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2016, maupun untuk menampung 

tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kata Metro 

Tahun Anggaran 2016. 

Perubahan RKPD Tahun 2016 dapat dilakukan apabila berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi 

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, 

rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, 

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau 

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi 

dan kelompok sasaran kegiatan. 

Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 
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antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan 

penghapusan kegiatan; 

3. Adanya kegiatan lanjutan tahun 2016 dan/atau kegiatan baru/alternatif 

yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016. 

Pada sisi lain, dengan adanya Perubahan RKPD Tahun 2016 ini, maka 

proses penyusunan hingga penetapan dokumen perencanaan anggaran yang 

harus dilakukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 menjadi memiliki dasar yang jelas, seperti penyusunan Perubahan 

Kebijakan Umum APBD Tahun 2016, Perubahan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara Tahun 2016, dan Perubahan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Tahun 2016. 

Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika sekurang- 

kurangnya sebagai berikut: Pendahuluan, antara lain memuat/menjelaskan 

maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan 

gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah; Evaluasi Hasil RKPD 

Sampai Denqan Triwulan II, antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi 

pelaksanaan RKPD tahun n-I sampai dengan Triwulan II tahun berjalan; dan 

Rencana Program dan Keqiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD, 

antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya. pergeseran 

kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan 

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan 

pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta 

kegiatan yang tidak mengalarni perubahan, 

2. 

ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2016, dimana beberapa poin 

yang diternukan, antara lain sebagai berikut: 

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka 

ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan 

terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu 

kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan; 

Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan 
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Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD 

meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan 

Kotamadya Dati II Metro (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3825); '· 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Sehubungan dengan ha! tersebut di atas, maka dinyatakan perlu untuk 

melakukan langkah penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kota Metro Tahun 2016. Perubahan RKPD Tahun 2016 ini dirasakan 

sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan 

upaya pencapaian visi dan misi Kota Metro dengan lebih efisien dan efektif. 

• 
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r 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 

• 
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15. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4741); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 (Serita Negara Tahun 2011Nomor310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Tahun 2011 nomor 

694); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 518); 

20. Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur 

Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro 

Tahun 2002 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kata Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lernbaran Daerah Kota 

Metro Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 92); 

21. Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kata Metro 

(Lembaran Daerah Kata Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan 

Lembaran Daerah Kata Metro Nomor 106); 

22. Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kata Metro 

(Lembaran Daerah Kata Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan 

Lernbaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah 
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b. Tujuan 

Perubahan RKPD Kata Metro Tahun 2016 ditujukan untuk memberikan 

kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan 

pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada 

masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD 

Tahun 2016. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi 

publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses 

Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan 

RKPD Kota Metro Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

a. Maksud 
Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2016 adalah 

untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor 

pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi 

alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 

Perubahan RKPD 2016 memuat dasar pertimbangan perlunya 

perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan 

perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan 

pembangunan tahun 2016. 

I, 1.3 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan 

dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran 

Daerah Kota Metro Tahun 2012); 

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

langka Panjang Dae rah (RPJ PD) Kota Metro Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2010); 

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2016; 

28. Peraturan Walikota Metro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2016; 
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menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, 

meliputi: 

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka 

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 

2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Jebih tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 

3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, 

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau 

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi 

dan kelompok sasaran kegiatan; 

Adanya kegiatan Janjutan Tahun 2016 dan/atau kegiatan 

baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 

2016; 

Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17 /2003 tentang Keuangan 

Negara yang serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistern 

c. Dasar Pertimbangan Perubahan 

Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2016 perlu dilakukan didasarkan 

pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 2016 yang 

Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 

Kota Metro Tahun 2016 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara Kota Metro Tahun 2016, sebagai dasar dari penyusunan 

Perubahan APBD Kota Metro Tahun 2016. 

3. 

pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD 

Kota Metro Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang 

sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di 

daerah, dengan melihat sumber daya yang ada. 

2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi 

upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Metro 

tahun 2016. 

i 

4. 

~ 

5. 

' 

.. 

·• 
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Penurunan harga minyak dan penguatan nilai tukar rupiah 

berpengaruh terhadap proyeksi realisasi APBN tahun 2016 secara 

keseluruhan. Pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan dari 

sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam 

(SDA) migas diperkirakan mengalami penurunan. Tidak tercapainya 

realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebagai basis perhitungan target 

penerimaan pajak pada APBN tahun 2016 juga mempengaruhi penurunan 

proyeksi realisasi pendapatan negara tahun 2016. 

Di sisi lain, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan 

pembangunan infrastruktur serta perbaikan iklim investasi yang telah 

memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi pad a triwulan I tahun 

2016. Pemerintah juga tetap menjaga pemenuhan belanja yang dimandatkan 

oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan dan 

anggaran kesehatan. 

Perkiraan penurunan realisasi pendapatan negara dari target APBN 

tahun 2016 dan diiringi· dengan komitmen alokasi belanja negara yang masih 

mengacu pada APBN tahun 2016 mengakibatkan adanya potensi pelebaran 

1.4 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro 

Perekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2015 dan 

berlanjut hingga triwulan 1 tahun 2016 memiliki dampak yang cukup 

signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik. Hal ini terlihat pada 

perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro terutama pada harga 

minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang 

masih jauh bila dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN 

tahun 2016. Meskipun demikian, Pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan 

ekonorni domestik sampai dengan triwulan I tahun 2016 di atas rata-rata 

pertumbuhan ekonomi global dan mempertahankan tingkat inflasi dalam 

kondisi stabil. 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa 

penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan 

RAPBD Tahun 2016. 
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Berdasarkan perkernbangan kondisi perekonomian global dan 

domestik terkini, serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, 

Pemerintah mengajukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro 

yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2016. Asumsi dasar ekonomi 

makro yang diusulkan dalam RAPBNP tahun 2016 sebagai berikut. 

Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, 

lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan 
) 

Berangkat dari perkembangan perekonomian tersebut, Pemerintah 

melakukan konsolidasi fiskal baik dalam pendapatan negara, belanja negara, 

maupun pembiayaan anggaran. Perubahan kebijakan fiskal terutama 

ditempuh melalui: (1) perubahan kebijakan pada bidang pendapatan negara 

terutama dilakukan dengan kebijakan tax amnesty/voluntary disclosure 

dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan dan penguatan tax base 

perpajakan di Indonesia; (2) penghematan dan pemotongan belanja 

kementerian negara/lembaga yang kurang produktif; (3) rasionalisasi 

anggaran pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); 

( 4) kebijakan perubahan besaran fixed subsidi; (5) peningkatan dana 

tarnbahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat; dan (6) peningkatan pengeluaran pembiayaan yang 

mendukung program pembangunan infrastruktur dan program 

kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 

tentang APBN Tahun Anggaran 2016, apabila terjadi deviasi yang signifikan 

antara realisasi indikator ekonomi makro dengan asumsinya dalam tahun 

2016, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, pergeseran anggaran 

antarunit organisasi atau antarprogram, serta pemanfaatan saldo anggaran 

lebih (SAL) dalam tahun 2016, maka Pemerintah dapat mengajukan 

rancangan perubahan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016. 
'· 

defisit anggaran hingga melebihi ambang batas. Sesuai Undang-Unda~ 

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah kumulatif defisit 

APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3,0 persen dari produk domestik 

bruto. 

,. 
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Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2016 

mengalami perlambatan menjadi sebesar 5,05% (yoy), Jebih rendah jika 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,33%. Meskipun 

melambat, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tersebut tercatat lebih 

sebesar 4,7 persen. Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh 

oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas 

terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan 

didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (Bl) dalam 

menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat 

Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank 

Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta 

membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan 

meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi 

terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.500 per dolar 

AS, menguat dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun 2016 sebesar 

Rp13.900 per dolar AS. 

Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan 

memengaruhi kinerja industri hulu migas Indonesia. JCP diproyeksikan 

berada pada kisaran US$35 per bare! lebih rendah dibandingkan dengan 

asumsi dalam APBN tahun 2016 sebesar US$50 per barel, Perubahan 

tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di 

tengah pasokan minyak yang masih tinggi. 

Lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan rnencapai 

1.925 ribu bare! setara minyak per hari, yang meliputi lifting minyak bumi 

sebesar 810 ribu bare! per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.115 ribu barel 

setara minyak per hari. Tren penurunan produksi minyak berpengaruh pada 

lifting gas bumi. 

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut tetap mengacu 

pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada 

RPJMN tahun 2015-2019 serta sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 

2016. 

-, 
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Perturnbuhan ekonomi Provinsi Larnpung diperkirakan tumbuh 

meningkat, dari 5,05% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi berada dalam 

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang pada 

triwulan I 2016 tumbuh sebesar 4,92% (yoy). Secara triwulanan, PDRB 

Provinsi Lampung pada triwulan I 2016 juga tercatat lebih tinggi yaitu 

sebesar 6,51 % (qtq), jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang 

mengalami kontraksi sebesar -8,38%(qtq). 

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada 

triwulan I 2016 terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan 

konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, dari sisi penawaran, 

meningkatnya kinerja di sektor Konstruksi menjadi pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. 

Struktur perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2016 masih 

didominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan (33,90%), sektor Industri Pengolahan (17,81 %) dan sektor 

Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,72%). 

Pada triwulan I 2016, Provinsi Lampung mencatatkan inflasi sebesar 

5,29% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang 

sebesar 4,34% (yoy). Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelornpok 

volatile food yang didorong oleh kenaikan harga bahan pangan strategis 

seperti bawang merah dan cabai merah seiring dengan bergesernya musim 

panen dan curah hujan yang tinggi. Kelompok administered prices juga 

tercatat mengalami peningkatan harga meskipun terjadi penurunan tarif 

listrik secara berkala. Sementara itu, inflasi pada kelompok core (inti) 

tercatat mengalami penurunan yang disebabkan oleh kembali normalnya 

harga barang dan jasa seperti gula pasir dan tarif kontrak rumah setelah 

sebelumnya mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Di sisi 

lain, ekspektasi masyarakat terhadap inflasi menunjukkan adanya 

peningkatan seiring dengan meningkatnya harga emas dan cenderung 

stabilnya harga minyak pada triwulan I 2016 setelah sebelumnya kedua 

komoditas tersebut mengalami tren yang terus menurun di sepanjang tahun 

2014-2015. 

• 
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kisaran 5,1 % - 5,5% (yoy) pada triwulan II 2016. Kinerja perekonomian 

domestik diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi 

triwulan II 2016. Konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan masih 

tetap tumbuh tinggi. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor juga 

diperkirakan meningkat. 

Dari sisi perkembangan harga, tekanan intlasi pada triwulan II 2016 

berada pada kisaran 2,0% - 4,00% (yoy). Intlasi tersebut lebih rendah 

dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Lampung pada 2016 diperkirakan membaik dibandingkan 

tahun 2015. Ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2016 diperkirakan 

tumbuh sebesar 5,2% - 5,5% (yoy). Adapun faktor pendukung pertumbuhan 

ekonomi diperkirakan bersumber dari peningkatan ekspor dan kuatnya 

konsumsi. 

Berangkat dari perubahan asumsi dan tantangan dari perkembangan 

kondisi perekonomian makro Nasional dan Provinsi Lampung, dimana hal ini 

berimplikasi pada kondisi perekonomian di Kota Metro. Oleh karenanya 

perlu untuk melihat dan melakukan penyesuaian dalam target serta asumsi 

perekonomian. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengawal 

pencapaian target dan tujuan pembangunan yang dimuat dalam Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. Visi pembangunan di Kota Metro 

untuk tahun 2016 diarahkan untuk mencapai vis! "Kota Pendidikan dan 

Wisata Keluarqa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Ber/andaskan Pembanqunan 

Partisipatif". lmplernentasi perwujudan pencapaian visi dijabarkan dalam 

program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka pendanaan dalam 

APBD setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi 

dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi. 

Kondisi makro ekonomi Kota Metro tidak akan dapat dilepaskan dari 

kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan- 

kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi 

ekonomi Kota Metro yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi 

yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

.. 
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yang menjadi prioritas atau yang langsung mempunyai dampak pada 

kehidupan masyarakat. Disamping itu juga perlu adanya perubahan proyeksi 

penurunan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan 

penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian. 

• 

5. 

4. 

berdampak langsung pada masyarakat serta mernerlukan penanganan 

mendesak dan/atau segera dari Pemerintah Kata; 

Proyeksi perubahan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, 

sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan 

penyesuaian; 

Pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga 

pertengahan tahun 2016 masih memerlukan peningkatan dalam 

merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan 

pembangunan; 

Berdasarkan perubahan kondisi perekonomian makro Kata Metro 

tahun 2016 maka perlu adanya penyesuaian pada kebijakan pembangunan 

3. 

1. Pertumbuhan ekonomi Kata Metro di tahun 2016 diharapkan akan 

berada pada kisaran 5,3% - 5,5%, sejalan dengan target pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Lampung (5,2% - 5,5%) dan Nasional (5,3%). 

Perbaikan ekonomi global yang dimotori oleh Amerika Serikat dan 

Jepang serta indikasi pemulihan ekonomi di kawasan Eropa, 

Tiongkok dan India diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di 2016; 

2. Di tahun 2016, inflasi Kata Metro diharapkan akan berada pada nilai 

normal, sekitar 3,5±1%, dengan asumsi tidak ada kebijakan strategis 

dari Pemerintah Pusat yang dapat memicu kenaikan harga-harga 

barang dan jasa. Nilai inflasi diharapkan tetap berada di bawah nilai 

pertumbuhan ekonomi. Perbaikan nilai infasi diperkirakan akan terjadi 

karena dampak kenaikan BBM yang akan berangsur hilang; 

Memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang 
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I 

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar 

pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentaug 

perubahan kerangka ekonomi daerah. 

II. Evaluasi Basil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II 

Tahun 2016, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 

sampai dengan Triwulan II Tahun 2016. 

III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam 

Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun 2016, pergeseran 

kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan 

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, 

pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan 

dan yang tidak mengalami perubahan. 

IV. Penutup 

r 
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Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai 

dari program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata lndikator capaian). 

Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari 

setiap SKPD (Rerata indikator kinerja maupun Rerata lndikator capaian). 

(1) Sangat Tinggi ~4 7% 

(2) Tinggi ~ 39%-46% 

(3) Sedang ~ 34%-38% 

(4) Rendah ~ 26%-33% 

(5) Sangat Rendah ~25% 

Evaluasi hasil RKPD Kata Metro tahun 2015 sampai dengan triwulan 

kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan 

dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian 

dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan kedua program 

kegiatan tahun 2016 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai 

pada triwulan kedua tahun 2016 dalam satuan persentase, atau dengan 

notasi sebagai berikut : Rerata indikator capaian = (Nilai yang dicapai 

triwulan kedua tahun 2016/target triwulan kedua tahun 2016) x 100%. 
Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata 

capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, 

Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk 

menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi. Adapun kriteria 

kategori skala penilaian baru sebagai berikut: 

2.1 Pengantar 

BAB II 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN 
TRIWULAN II TAHUN 2016 
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Kode Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Murnl Realisasi Anggaran murni 
(Rp) SPJ % Kategori 

1.01 URUSAN PENDIDIKAN 
1.01.1.01 Program Pelayanan Administrasi 1.305.161.450 282.309.888 21.63 rendah 

Perkantoran 
1.01.1.02 Program Peningkatan Sarana 293.000.000 33.087.500 11.29 sangat 

dan Prasarana Aparatur rendah i 
1.01.1.05 Program Peningkatan Disiplin 32.760.000 0 0 sangat 

Aparatur rend ah 
1.01.1.06 Program Peningkatan 48.206.500 0 0 sangat 

Pengembangan Sistem rend ah 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

1.01.1.15 Program Pendidikan Anak Usia 820.010.000 117.820.000 14.37 sangat 
Dini rend ah 

1.01.1.16 Program Wajib Belajar 6. 718.390.800 1.593.877 .901 23.72 sangat 
Pendidikan Dasar 9 Tahun rend ah 

1.01.1.17 Program Pendidikan Menengah 3.326.563.600 946.086.315 28.44 rend ah 

1.01.1.18 Program Pendidikan Non Formal 391.135.000 58.480.900 14.95 sang at 
rend ah 

1.01.1.20 Program Peningkatan Mutu 579.246.850 212.982.200 36.77 Sedang 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

1.01.1.22 Program Manajemen Pelayanan 10. 702.496.000 2.823.680.540 26.38 rend ah 
Pendidikan 

1.17 URUSAN KEBUDAYAAN 
1.17.1.15 Program Pengembangan Nilai 277.596.000 0 0 sangat 

Buday a rendah 
1.17.1.16 Program Pengelolaan Kekayaan 81.358.300 0 0 sangat 

Budaya rend ah 
1.17.1.17 Program Pengelolaan 877. 720.150 211.347.500 24.08 sangat 

Keragaman Budaya rend ah 
1.17.1.18 Program Pengembangan 302.501.000 87.755.600 29.01 rend ah 

Kerjasama Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

• 

Tabel 2.1 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan 

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016 berdasarkan 

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro selengkapnya tersaji pada uraian 

berikut: 

1. Dinas Pendidikan 

2.2. Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Berdasarkan SKPD 



11-3 Perubahan Rencana Kerja Pembanqunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 

' 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Reallsasl Anaaran murnl 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.02 URUSAN KESEHATAN 
1.02.1.01 Program Pelayanan Admlnlstrasi Sangat 

Perkantoran 913.328.000 187.639.896 20,54 
rendah 

1.02.1.02 Program Penlngkatan Sarana dan 
sangat 

Prasarana Aparatur 1.128.612.619 140.536.688 12,45 
rend ah 

1.02.1.03 Program Peningkatan Disiplin 
sangat 

Aparatur 27.090.000 0 0 
rend ah 

1.02.1.06 Program Penmgkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan 75.590.000 11.768.000 15,57 sangat 
Capalan Klnerja dan Keuangan rendah 

f 

Tabel 2.2 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan 

2. Dlnas Kesehatan 

Hasil Evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan, 

Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga yang terdiri dari urusan pendidikan, 

urusan kebudayaan, serta urusan kepemudaan dan olahraga, terdapat 

keseluruhan 19 program. Secara keseluruhan, basil evaluasi terhadap 

pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, 

dan Olahraga masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 16.01. 

1.18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN 
OLAHRAGA 

1.18.1.16 Program Peningkatan Peran 789.533.000 409.899.184 51.92 sang at 
Serta Kepemudaan rend ah 

1.18.1.18 Program Upaya Pencegahan 24.356.400 0 0 sangat 
Penyalahgunaan Narkoba rendah 

1.18.1.19 Program Pengembangan 29.723.000 0 0 sangat 
Kebljakan dan Manajemen rend ah 
Olah raga 

1.18.1.20 Program Pemblnaan dan 1.324.369.400 208.861.500 15.77 sangat 
Pemasyarakatan Olahraga rendah 

1.18.1.21 Program Peningkatan Sarana 305.692.000 18.148.200 5.94 sangat 
dan Prasarana Olahraga rendah 

Jumlah Rata·rata 28,229,819,450.00 7,004.337 .228 24.81 sangat 
rend ah 
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1.02.1.15 Program Obat dan Perbekalan 
Kesehatan 1.897 .390.000 0 0 

sangat 
rend ah 

1.02.1.16 Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 4.520.568.000 271.198.221 6 

sangat 
rend ah 

1.02.1.17 Program Peningkatan 
Pengawasan Obat dan Makanan 58.000.000 0 0 

sang at 
rend ah 

1.02.1.19 Program Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 476.600.000 14.039.400 2,95 

sangat 
rendah 

1.02.1.20 Program Perbalkan Gizi 
Masyarakat 120.000.000 0 0 

sangat 
rend ah 

1.02.1.21 Program Pengembangan 
Llngkungan Sehat 101.077.600 694.500 0,69 sangat 

rendah 

1.02.1.22 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 

394.698.200 42.348.400 10,73 
sangat 

Menular rend ah 

1.02.1.23 Program Standarisasi Pelayanan 
Kesehatan 345.000.000 0 0 

sangat 
rend ah 

1.02.1.25 Program Pengadaan, Peningkatan 
dan Perbaikan Sarana da sangat Prasarana Puskesmas/Puskesmas 10.093.610.402 112.616.400 1,12 
Pembantu dan Jaringannya rend ah 

1.02.1.28 Program Kemitraan Peningkatan sangat Pelayanan Kesehatan 1.200.040.000 39.598.000 3,30 rendah 

1.02.1.29 Program Pelayanan Kesehatan sang at Anak Balita 94.015.400 0 0 rendah 

1.02.1.30 Program Peningkatan Pelayanan sangat Kesehatan Lansia 116.000.000 0 0 rend ah 

1.02.1.32 Program Peningkatan 
Keselamatan lbu Melahirkan dan 

87.169.600 0 0 
sangat 

Anak rend ah 

1.02.1.36 Program Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya 

209.000.000 27.060.000 12,95 
sangat 

Manusia Kesehatan rend ah 

1.02.1.37 Program Perencanaan sangat Pembiayaan Bidang Kesehatan 9.658.357.996 0 0 rend ah 

Jumlah Rata-rata 31.516.147 .817 847 .499.505 2,69 
sangat 
rendah 
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Hasil evaluasi pelaksanaan program pada RSUD yang mempunyai 

urusan kesehatan dan terdiri dari 6 program dapat dikategorikan Tingg] 

dengan nilai 40,40. Hal ini dapat terlihat dart 1 program yang dikategorikan 

sangat tinggi, 1 program dikategorikan tinggi, dan 4 program lainnya 

dikategorikan sangat rendah. Adapun program yang dikategorikan sangat 

rendah tersebut adalah Program pelayanan administrasi perkantoran, 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Realisasl Anggaran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.02 URUSAN KESEHATAN 
1.02.1.01 Program Pelayanan 822.800.000 9.600.000 1,17 sangat 

Admlnistrasi Perkantoran rendah 
1.02.1.03 Program Penlngkatan Disiplin 15.120.000 0 0 sang at 

Aparatur rend ah 
1.02.1.26 Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana dan 2.245.280.000 947.387 .500 42,19 tinggi 
Prasarana RS/RS Jiwa RS Paru- 
paru/RS Mata 

1.02.1.28 Program Kemltraan 
Peningkatan Pelayanan 48.000.000 31.880.378 66,42 sangat 

Kesehatan 
tinggi 

1.02.1.33 Program Penlngkatan 
Kapasltas Sumber Daya 400.960.000 0 0 sang at 

Aparatur Kesehatan 
rend ah 

1.02.1.38 Program Peningkatan Mutu sangat 
Pelayanan Kesehatan BLUD 77.000.000.000 0 0 

rend ah 

Jumlah Rata-rata 80.532.160.000 32.537.664.643 40,40 tinggl 

Tabel 2.3 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD 

3. RSUD 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kesehatan yang 

memiliki 1 urusan, yaitu urusan Kesehatan dan terdiri dari 19 program, 

kesemuanya dikategorikan sangat rendah. Secara keseluruhan, evaluasi 

pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan 

nilai 2,69. 
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Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Murni Realisasi Anggaran murni 

(Rp) SPJ % Kategori 
1.03 URUSAN PEKERJAAN 

UMUM 
1.03.1.01 Program Pelayanan 2.664.225.500 898.229.514 33,71 sedang 

Administrasi Perkantoran 

1.03.1.02 Program Peningkatan Sarana 8.291.291.000 1.317.334.400 15,89 sangat 
dan Prasarana Aparatur rendah 

1.03.1.03 Program Peningkatan 17.010.000 0 Q 
sangat 

Disiplln Aparatur rendah 
1.03.1.06 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 45.500.000 26.429.000 58,09 sang at 
Pelaporan Capaian Kinerja tinggi 
dan Keuangan 

1.03.1.15 Program Pembangunan Jaian 78.368.723.497 3.122.753.250 3,98 sangat 
dan Jembatan rend ah 

1.03.1.16 Program Pembangunan 
Saluran Dralnase/Gorong- 2.818.394.000 308.158.000 10,93 sangat 

rend ah 
gorong 

1.03.1.17 Program Pembangunan 
1.136.380.000 258.806.500 22,77 sangat 

Turap/Talud/Bronjong rend ah 
1.03.1.18 Program 

sangat 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 40. 748.569.800 l.239.190.300 3,04 

rendah 
Jalan dan Jembatan 

1.03.1.23 Program Penlngkatan Sarana 
dan Prasarana 34.158.950 33.493.950 98,05 sangat 

Keblnamargaan 
tinggi 

1.03.1.24 Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan lrigasi, 1.190.226. 725 761.271.000 63,96 sangat 
Rawa, dan Jaringan tinggi 
Pengairan 

1.03.1.25 Program Peningkatan 
sangat 

Penyedlaan dan Pengolahan 3.060.341. 750 115.393.650 3,77 
rend ah 

Air Baku 
1.03.1.25 Program Peningkatan sangat 

Pelayanan P JU dan , 168.026.928 3.999.850 2,38 
rend ah 

Penghijauan Kota 

Program Pengembangan 2.323.686.500 
1.03.1.27 Kinerja Pengelolaan Air 820.127 .950 35,29 sedang 

Minum dan Air Limbah 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Tabel 2.4 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas PU dan Perumahan 

Sumber Daya Aparatur Kesehatan, serta Program Peningkatan Mutu 

Pelayanan Kesehatan BLUD. 
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Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Reallsasi Anuaran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategori 

1.05 URUSAN PENATAAN RUANG 
1.05.1.01 Program Pelayanan 8.860.052.951 3.977.773.863 44.90 tinggl 

Administrasi Perkantoran 
1.05.1.02 Program Peningkatan Sarana 1.102.200.000 423.712.164 38.44 sedang 

dan Prasarana Aparatur 
1.05.1.03 Program Peningkatan 13.230.000 0 0 sangat 

Disiplln Aparatur rend ah 

1.05.1.05 Program Peningkatan 10.000.000 0 0 sangat 
Kapasitas Sumber Daya rend ah 
Aparatur 

1.05.1.06 Program Peningkatan 10.000.000 0 0 sangat 
Pengembangan Sistem rend ah 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Tabel 2.S 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tata Kota dan Pariwisata 

S. Dinas Tata Kota dan Pariwisata 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas PU dan 

Perumahan, yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Urusan 

Perumahan, secara keseJuruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 

6,61. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan 18 program yang dilaksanakan 

dalam SKPD ini, S program masing-masing dikategorikan sangat tinggi, 2 

program dikategorikan sedang, 1 program dikategorikan rendah, dan 10 

program masuk dalam kategori sangat rendah. 

1.03.1.29 Program Pengembangan 
Wilayah Strategis dan Cepat 38.256.000 38.158.000 99,74 sangat 

Tumbuh 
tinggi 

1.03.1.31 Program Perencanaan Teknis 
dan Proses Pengadaan 650.000.000 443.140.000 68,18 sangat 

Barang dan Jasa 
tinggi 

1.04 URUSAN PERUMAHAN 
1.04.1.15 Program Pengembangan 

91.623.200 27,88 rend ah Perumahan 328.629.800 

1.04.1.16 Program Lingkungan Sehat sangat 
2.737.209.123 186.618.700 6,82 

rend ah 
1.04.1.17 Program Pemberdayaan sangat 

Komunitas Perumahan 2.354.163.827 55.762.750 2,37 
rendah 

Jumlah Rata-rata 146.974.792.400 9.720.490.014 6,61 sangat 
rend ah 
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6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Tata Kota dan 

Pariwisata yang terlihat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa SKPD ini 

. melaksanakan 4 urusan, yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan 

Hidup, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Urusan Pariwisata 

dengan total 14 program yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, hasil 

evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan rendah dengan 

nilai 32.10. 

1.05.1.15 Program Perencanaan Tata 188.000.000 0 0 sangat 
Ruang rendah 

1.05.1.17 Program Pengendalian 121.250.000 15.880.000 13.10 sangat 
Pemanfaatan Ruang rend ah 

1.08 u·RUSAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

1.08.1.15 Program Pengembangan 775.000.000 167.609.630 21.63 sangat 
Kinerja Pengelolaan rend ah 
Persampahan 

1.08.1.16 Program Pengelolaan Ruang 84,432.800 17.274.350 20.46 sangat 
Terbuka Hijau rend ah 

1.08.1.25 Program Peningkatan 893.327.000 54.762.400 6.13 sangat 
Pelayanan PJU dan rend ah 
Penghijauan Kota 

1.08.1.27 Program Peningkatan 1. 706. 765.500 0 0 sangat 
Pelayanan Listrik Umum rend ah 

1.08.1.28 Program Pengelolaan Ruang 1.029.606.700 77.957.650 7.57 sangat 
Terbuka Hijau (RTH) rendah 

2.03 URUSAN ENERGI DAN 
SUMBER DAYA MINERAL 

2.03.1.15 Program Pembinaan & 149.120.000 0 0 sangat 
Pengawasan Bidang Air rend ah 
Tanah 

2.03.1.16 Program Pembianaan dan 23.580.000 1.689.000 7.16 sangat 
Pengawasan Bidang Migas rend ah 

2.04 URUSAN PARIWISATA 
2.04.1.15 Program Pengembangan 410.000.000 216.861.000 52.89 tinggi 

Pemasaran Pariwisata 

2.04.1.16 Program Pengembangan 120.000.000 0 0 sangat 
Destinasl Pariwisata rend ah 

2.04.1.17 Program Pengembangan 118.000.000 59.487.000 25.85 sangat 
Kemitraan tinggi 

Jumlah Rata-rata 15.614.564.951 5.013.007.057 32.10 rend ah 

.t 
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Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, yang melaksanakan Urusan Perencanaan 

Pembangunan, dengan total 11 program yang dilaksanakan secara 

keseluruhan masuk dalam kategori rendah dengan nilai 28,02. Hal ini dapat 

terlihat dari 2 program dikategorikan tinggi dan 2 program dikategorikan 

rendah. Sedangkan 7 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah. 

Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Realisasi Anggaran murni 

Kode 
Murni (Rp) SPJ % Kategorl 

1.06 URUSAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

1.06.l.Ol Program Pelayanan Administrasi 
748.806.400 300.306.125 40,10 Perkantoran tinggi 

1.06.1.02 Program Peningkatan Sarana 
208.995.000 38.000.000 18,18 sangat 

dan Prasarana Aparatur rend ah 

1.06.1.03 Program Peningkatan Disiplin 
12.600.000 0 0 

sangat 
Aparatur rendah 

1.06.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

63.000.000 20.287.000 32,20 rend ah 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

1.06.1.15 Program Pengembangan 739.020.000 75.731.950 10,25 sangat 
Data/lnformasl rend ah 

1.06.1.16 Program Kerjasama 72.500.000 21.356.900 29,46 rend ah 
Pembangunan 

1.06.1.20 Program Peningkatan Kapasitas sangat 
Kelembagaan Perencanaan 121.395.000 0 0 rend ah 
Pembangunan 

1.06.1.21 Program Perencanaan 1.688.395.000 709.805.500 42,04 tinggi 
Pembangunan Daerah 

1.06.1.22 Program Perencanaan 
233.800.000 35.763.900 15,30 

sangat 
Pembangunan Ekonomi rend ah 

1.06.1.23 Program Perencanaan Sosial 
429.275.000 64.061.900 14,92 

sangat 
dan Budaya rendah 

1.06.1.26 Program Perencanaan Tata 
255.800.000 16.110.800 6.30 

sangat 
Ruang rend ah 

Jumlah Rata-rata 4.573.586.400 1.281.424.075 28,02 rend ah 

.,. 
:i 

Tabel 2.6 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BAPPEDA 
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Kode Urusan/Program/Keglatan Anggaran Reallsasl Anggaran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategori 

1.07 URUSAN PERHUBUNGAN 
1.07.1.01 Program Pelayanan 

Adminlstrasi Perkantoran 1.135.441.000 513.658.366 45,24 tinggi 

1.07.1.02 Program Peningkatan Sarana Sang at 
dan Prasarana Aparatur 512.448.500 100.217.800 19,56 

rend ah 
1.07.1.03 Program Penlngkatan Sangat 

Disiplin Aparatur 78.860.000 0 0 rend ah 
1.07.1.05 Program Peningkatan 

Sangat Kapasltas Sumber Daya 16.640.000 0 0 
Aparatur rend ah 

1.07.1.06 Program Penlngkatan 
Pengernbangan Sistem 

41.200.000 5.584.000 13,55 sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja rend ah 
dan Keuangan 

1.07.1.15 Program Pembangunan 
Prasarana dan Fasilitas 151.150.000 69.410.000 45,92 tinggi 
Perhubungan 

1.07.1.16 Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana dan 245. 756.500 13.739.500 5,59 

sangat 

Fasilltas lLAJ rend ah 

1.07.1.17 Program Peningkatan 
174.000.000 58.975.000 33,89 rendah Pelayanan Angkutan 

1.07.1.18 Program Pembangunan Sangat 
Sarana dan Prasarana 172.890.000 0 0 
Perhubungan rend ah 

1.07.1.19 Program Pengendalian dan 
20.283.500 7,36 

sangat 
Pengamanan lalu Lintas 275.560.000 rend ah 

1.07.1.21 Program Pengumpulan 
Data/ Analisa Data Base Lalu 67.010.000 9.888.900 14,76 

sangat 

Lintas 
rend ah 

1.25 URUSAN KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

1.25.1.15 Program Pengembangan Sangat 
Komunlkasi, lnformasi dan 1. 790.600.000 '324.593.750 18,13 rend ah 
Media Massa 

1.25.1.18 Program Kerjasama dengan 
3.188.000.000 1.142.852.850 35,85 sedang Media Massa 

1.25.1.20 Program Pengembangan 
Komunikasl, lnformasi, dan 126.000.000 39.917.550 31,68 rend ah 
Media Massa 

1.25.1.22 Program Promosi 
430.000.000 81.340.000 18,92 

Sangat· 
Pembangunan Daerah rend ah 

Jumlah Rata-rata 8.405.556.000 2.380.461.216 28,32 rend ah 

Tabel 2.7 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan lnformatika 

7. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika 
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L 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kantor Lingkungan Hidup 

yang menaungi Urusan Lingkungan Hidup dengan 8 program secara 

keseluruhan dikategorikan sangat rendah dengan nilai 14,57. 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Reallsasl Anggaran murnl 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIOUP 
1.08.1.01 Program Pelayanan 

216.984.350 67.468.082 31,09 rend ah 
Administrasi Perkantoran 

1.08.1.02 Program Penlngkatan Sarana 
117.973.500 39.721.650 33,67 rendah 

dan Prasarana Aparatur 
1.08.1.03 Program Peningkatan Oisiplin 

6.950.000 3.800.000 54,68 Sang at 
Aparatur tinggi 

1.08.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 18,000,000 0 0 

Sangat 
Pelaporan Capaian Klnerja dan rend ah 
Keuangan 

1.08.1.15 Program Pengembangan 
Sangat 

Kinerja Pengelolaan 39.500.000 0 0 
rendah 

Persampahan 
1.08.1.16 Program Pengendalian 

Sangat 
Pencemaran dan Perusakan 496.925.000 35.606.468 7,17 

rendah 
LH 

1.07.1.19 Program Peningkatan Kualitas 
dan Akses lnformasi Sumber 

178.461.000 8.589.000 4,81 
Sangat 

Daya Alam dan Lingkungan rendah 
Hldup · 

1.07.1.20 Program Peningkatan 
48.110.000 8.409.000 17,48 Sangat 

Pengendalian Polusi rendah 

Jumlah Rata-rata 1.122.903.850 163.594.200 14,57 
Sangat 
rend ah 

Tabel Z.8 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Lingkungan Hidup 

8. Kantor Lingkungan Hidup 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan Urusan Perhubungan dan 

Urusan Komunikasi dan lnformatika dengan total 15 program vsecara 

keseluruhan dikategorikan rendah, dengan nllal 28,32. 
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Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Reallsasi Anggaran murnl 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.11 URUSAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINOUNGAN ANAK 

1.11.1.16 Program Penguatan 
Kelembagaan 

141.317.000 12.900.000 9,13 sangat 
Pengarusutamaan Gender rendah 
dan Anak 

Tabel 2.10 
Evaluasl Capaian Pelaksanaan Program BKKB dan PP 

10. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil yang menaungi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 

serta melaksanakan 5 program. Hasil evaluasi pelaksanaan secant 

keseluruhan pada SKPD ini dikategorikan sangat tinggi dengan nilai 63,88. 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Reallsasl Anggaran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategori 

1.10 URUSAN KEPENDUDUKAN 
DAN CATATAN SIPIL 

1.10.1.01 Program Pelayanan sangat 
Administrasi Perkantoran 557.404.035 361.323.331 64,82 

tinggi 
1.10.1.02 Program Peningkatan Sarana sangat 

dan Prasarana Aparatur 618.316.943 524.506.400 84,83 
tinggi 

1.10.1.03 Program Peningkatan Disiplin 11.970.000 0 0 
sangat 

Aparatur rend ah 
1.10.1.06 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 
23.004.000 0 0 

sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan rend ah 
Keuangan 

1.10.1.15 Program Penataan 
355.965.375 48,54 sangat 

Administrasi Kependudukan 733.321.500 tinggi 

Jumlah Rata-rata 1.944.016.478 1.241. 795.106 63,88 
sangat 
tlnggl 

Tabel Z.9 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang melaksanakan 

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan 

Keluarga Berencana dan Keuarga sejahtera, dengan keseluruhan total 12 

program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan 

program pada SKPD ini dikategorikan renda~ dengan nilai 32,77. 

1.11.1.17 Program Peningkatan Hidup 
dan Perlindungan 807.019.800 475.722.600 58,95 sangat 

Perempuan tinggi 

1.11.1.18 Program Peningkatan Peran 
Serta dan Kesetaraan 

133.403.000 sangat 
Gender Dalam 59.775.000 44,81 

tinggi 
Pembangunan 

1.12 URUSAN KELUARGA 
BERENCANA DAN 
KELUARGA SEJAHTERA 

1.12.1.01 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 348.156.800 105.124.517 30,19 rendah 

1.12.1.02 Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 793.345.000 249.036.000 31,39 rend ah 

1.12.1.03 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 17.010.000 0 0 

sangat 
rend ah 

1.12.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

41.769.000 19.656.000 47,06 sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja tinggi 
dan Keuangan 

1.12.1.15 Program Kefuarga Berencana sangat 
962.388.000 115.792.300 12,03 

rend ah 
1.12.1.16 Program Upaya Reproduksi 

0.00 sangat 
Remaja 22.260.000 0 

rend ah 
1.12.1.17 Program Pelayanan 

tinggi 
Kontrasepsi 50.525.000 19.077.000 37,76 

1.12.1.18 Program Pembinaan Peran 
Serta dalam Pelayanan 397.361.800 95.884.450 24,13 

sangat 

KB/KR yang Mandiri rend ah 

1.12.1.19 Program Promosi Kesehatan 
lbu, Bayi, dan Anak melalui 138.304.700 109.774.700 79,37 

sangat 
Kegiatan Kelompok di tinggi 
Masyarakat 

Jumlah Rata-rata 3.852.860.100 1.262. 742.567 32,77 rendah 



1/-14 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD} Tahun 2016 

Kode Urusan/Program/Kegiatan 
Anggaran Realisasl Anggaran murnl 
Murnl (Rp) SPJ % Kategori 

1.13 URUSAN SOSIAL 
1.13.1.01 Program Pelayanan 

283.063.450 121.965.698 43,09 tinggi 
Administrasi Perkantoran 

1.13.1.02 Program Peningkatan Sarana 
118.099.000 36.235.976 30,68 rendah 

dan Prasarana Aparatur 
1.13.1.03 Program Peningkatan Disiplin sangat 

Aparatur 13.230.000 0 0 
rendah 

1.13.1.05 Program Peningkatan Kapasitas sangat 
Sumber Daya Aparatur 10.000.000 0 0 

rendah 

1.13.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

10.000.000 0 0 
sangat 

Pelaporan Capaian Kinerja dan rendah 
Keuangan 

1.13.1.15 Program Pemberdayaan Fakir 
Miskin, Komunitas Adat 

sangat 
Terpencil (KAT) dan 447.550.000 49.687.500 11,10 

rend ah 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan (PMKS) 

1.13.1.16 Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi Kesejahteraan 151.000.000 70.730.000 46,84 tinggi 
Sosial 

1.13.1.18 Program Pembinaan Para 
68.920.000 8.183.800 11,87 sangat 

Penyandang Cacat dan Trauma rend ah 
1.13.1.21 Program Pemberdayaan 

Kelembagaan Kesejahteraan 186.940.000 83.900.800 44,88 tinggi 
Sosial 

1.13.1.22 Program Penanaman dan 
Pembinaan Nilai-nilai 102.291.000 2.110.000 2,06 

sangat 

Kebangsaan rend ah 

1.14 URUSAN TENAGA KERJA 
1.14.1.15 Program Peningkatan Kualitas 

166.215.000 74.151.000 44,61 tinggi 
dan Produktivitas Tenaga Kerja 

1.14.1.16 Program Pengembangan 
370.820.000 38.904.800 10,49 sangat 

Lembaga Ekonomi Pedesaaan rend ah 
1.14.1.16 Program Peningkatan 

44.280.000 8.765.000 19,79 
sangat 

Kesempatan Kerja rend ah 
1.14.1.17 Program Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat Dalam 932. 772.300 265.232.600 28,43 rend ah 
Membangun Desa 

Tabel 2.11 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

11. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat 

·:I 
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Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Realisasl Anggaran murnl 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.15 URUSAN KOPERASI DAN 
USAHA KECIL MENENGAH 

1.15.1.01 Program Pelayanan 
350.280.880 115.260.676 32,91 rend ah 

Administrasi Perkantoran .I 

1.15.1.02 Program Penlngkatan Sarana 
162.431.000 128.349.900 79,02 Sangat 

dan Prasarana Aparatur tinggi 
1.15.1.03 Program Peningkatan Dlsiplin 

13.230.000 0 0 Sang at 
Aparatur rendah 

1.15.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 44.868.200 0 0 

Sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan rend ah 
Keuangan 

1.15.1.17 Program Pengembangan Sistem 
Sangat 

Pendukung Usaha Bagi Usaha 1.090.216.800 589.647.100 54,09 
Mikro Kecil Menengah 

tinggi 

1.15.1.18 Program Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi Usaha 230.000.000 74.925.000 32,58 rend ah 
Mlkro Kecil Menengah 

2.07 URUSAN PERINDUSTRIAN 
2.07.1.16 Program Pengembangan 

261.455.000 192.875.900 73,77 Sangat 
lndustri Kecil dan Menengah tinggi 

Jumlah Rata-rata 2.152.481.880 1.101.058.576 51,15 sangat 
tlnggl 

12. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian 

Tabel 2.12 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi UMKM dan 

Perindustrian 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang melaksanakan Urusan Sosial dan 

Urusan Tenaga Kerja, dengan total 15 program yang dilaksanakan, secara 

keseluruhan dapat dikategorikan rendah, dengan nilai 27,09. 

1.14.1.17 Program Perlindungan 
Pengembangan Lembaga 119.413.500 59.427.100 49,77 Sang at 

Ketenagakerjaan tinggi 

Jumlah Rata-rata 3.024.594.250 819.294.274 27,09 rendah 
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Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kantor Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kata Metro pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang dilaksanakan yaitu Urusan 

Penanaman Modal yang terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan hasil 

evaluasi terhadap pelaksanaan program di Kantor Penanaman Modal dan 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Realisasi Anggaran murnl 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.16 URUSAN PENANAMAN 
MODAL 

1.16.1.01 Program Pelayanan 
454.447 .000 136.602.418 30,06 rendah 

Administrasi Perkantoran 
1.16.1.02 Program Penlngkatan Sarana 

293.010.000 19.686.400 6,72 
sangat 

dan Prasarana Aparatur rend ah 

1.16.1.05 Program Penlngkatan 
3.780.000 0 0 

sang at 
Disiplin Aparatur rendah 

1.16.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 27.593.000 2.000.000 7,25 sang at 
Pelaporan Capaian Kinerja rend ah 
dan KeuanRan 

1.16.1.15 Program Peningkatan sangat 
Promosi dan Kerjasama 56.800.000 0 0 

rendah 
lnvestasl 

1.16.1.16 Program Pengelolaan 
192.250.000 43.404.000 22,58 

sangat 
Perizinan Terpadu rendah 

Jumlah Rata-rata 1.027.880.000 201.694.818 19,62 
sangat 
rend ah 

Tabel 2.13 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

13. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Koperasi, UMKM, 

dan Perindustrian Kota Metro pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

terdapat 2 (dua) urusan yang diemban yaitu Urusan Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah serta Urusan Perindustrian, yang terdiri dari 7 program. 

Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Dinas 

Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Metro dikategorikan sangat tinggi 
dengan nilai 51,15. 
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Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan K~satuan 

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Metro pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa terdapat satu urusan yang diemban yaitu Urusan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terdiri dari 9 program. 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Realisasi Anuaran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.19 URUSAN KESATUAN BANGSA ' 
DAN POLITIK DAlAM NEGERI 

1.19.1.01 Program Pelayanan 
179.485.000 63.555.774 35,41 sedang Administrasi Perkantoran 

1.19.1.02 Program Peningkatan Sarana 
91.030.000 21.500.000 23,62 sangat 

dan Prasarana Aparatur rend ah 
1.19.1.03 Program Peningkatan Disiplin 3.150.000 0 0 sangat 

Aparatur rendah 
1.19.1.06 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 34.300.000 5.334.000 15,55 sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan rendah 
Keuangan 

1.19.1.16 Program Pemeliharaan 
Kamtrantibmas dan 707.000.000 318.820.350 45,09 tinggi 
Pencegahan Tindak Kriminal 

1.19.1.17 Program Pengembangan 
466.842.000 190.073.000 40,71 tlnggl 

Wawasan Kebangsaan 
1.19.1.19 Program Pemberdayaan 

Masyarakat untuk Menjaga 75.458.000 20.009.300 26,52 rendah 
Ketertiban dan Keamanan 

1.19.1.20 Program Peningkatan 
Pemberantasan Penyakit 180.100.000 55.840.000 31 

sangat 

Masyarakat (PEKAT) rend ah 

1.19.1.21 Program Pendidikan Politik 
327.900.000 97.227.000 29,65 rendah 

Masyarakat 

Jumlah Rata-rata 2.065.265.000 772.359.424 37,40 sedang 

Tabel 2.14 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat 

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro di kategorikan sangat rendah 

dengan nilai 19,62. 
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Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kantor Satuan 'Pohsi 

Pamong Praja Kota Metro pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 

satu urusan yang diemban yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 

Negeri yang terdiri dari 6 program. Secara keseluruhan hasil evaluasi 

terhadap pelaksanaan program di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Metro dikategorikan tinggi dengan nilai 46,65. 

Kode Urusan/Program/Kqlatan 
Angaran Reallsasl Anuaran murni 

Murnl (Rp) SPJ % Kategori 
1.19 URUSAN KESA TUAN 

BANGSA DAN POUTIK 
DALAM NEGERI 

1.19.1.01 Program Peiayanan 
2.685.961.686 1.108.271.662 41,26 tinggi 

Adminlstrasi Perkantoran 
1.19.1.02 Program Peningkatan Sarana 

535.385.000 228.994.200 42,77 tinggl 
dan Prasarana Aparatur 

1.19.1.03 Program Peningkatan sangat 
Disiplin Aparatur 254.291.000 0 0 

rend ah 

1.19.1.06 Program Penlngkatan 
Pengembangan Sistem 

35.639.000 6.183.000 17,35 
sangat 

Pelaporan Capaian Kinerja rendah 
dan Keuangan 

1.19.1.15 Program Peningkatan 
Keamanan dan Kenyamanan 839.008.000 557.832.500 66,49 

sangat 

Llngkungan 
tinggi 

1.19.1.17 Program Pengembangan 
291.405.000 83,29 

sangat 
Wawasan Kebangsaan 349.882.000 

tinggi 

Jumlah Rata-rata 4.700.166.686 2.192.686.362 46,65 tlngi 

r- 

Tabel 2.15 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Satuan 

Pollsi Pamong Praja 

15. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Metro dikategorikan 

sedang dengan nilai 37,40. 
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Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Murnl Reallsasl Anggaran murni 

(Rp) SPJ % Kategorl 

1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

1.20.1.01 Program Pelayanan 
10.188.968.650 6.002.145.171 58,91 Sangat 

Administrasi Perkantoran tinggi 

1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana 
4.512.000.000 2. 755.4 75.350 61,07 

Sangat 
dan Prasarana Aparatur tinggi 

1.20.1.03 Program Peningkatan Disiplin 
242.870.000 150.600.000 62,01 

Sangat 
Aparatur tinggi 

1.20.1.06 Program Penlngkatan 
Pengembangan Sistem 172.433.100. 76.413.200 44,31 tinggi 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

1.20.1.16 Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan Kepala 4.838.080.000 1.915.094.050 39,58 tinggi 
Daerah/Wakil 

~ 

1.20.1.18 Program Pembinaan dan 
Sangat 

Fasilitasi Pengelolaan 108.738.400 20.826.800 19,15 
Keuangan Kabupaten/Kota 

rend ah 

1.20.1.20 Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 

sedang Pengendalian Pelaksanaan 1. 797 .638.500 670.944.900 37,32 

Kebijakan KOH 

1.20.1.23 Program Optimalisasi 
Pemanfaatan Teknologi 86.560.000 7.308.300 8,44 

sang at 

lnformasl rendah 

1.20.1.25 Program Peningkatan 
Kerjasama Antar Pemerintah 49.000.000 1.870.000 3,82 sangat 

Dae rah 
rend ah 

1.20.1.26 Program Penataan Peraturan 
Perundang-undangan 1.157.352.000 484.642.000 41,88 tinggl 

1.20.1.27 Program Penataan Daerah 
Otonomi Baru 265.932.000 116.196.150 43,69 t!nggi 

1.20.1.29 Program Penataan 
Kelembagaan, Optimalisasi 

909.315.000 219.719.500 24,16 sangat 
Kinerja, Penataan Sistem dan rendah 
Mekanisme Kinerja 

1.20.1.32 Program Pemblnaan 
Peningkatan terhadap 

5.735.741.000 1.543.813.000 26,92 rendah 
Kehidupan Beragama, Sosial 
Kemasyarakatan 

1.20.1.33 Program Pengembangan 
Komunikasi, lnformasi, dan 692.106.800 228.769.100 33,05 rend ah 
Media Massa 

.jl ; 

Tabel 2.16 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Daerah 

16. Sekretariat Daerah 
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Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Realisasl An Maran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

1.20.1.01 Program Pelayanan 
tinggi Administrasi Perkantoran 4.332.060.875 1. 761.806.924 40,67 

1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana sangat 
dan Prasarana Aparatur 3.845.040.525 459.394.500 11,95 

rendah 
1.20.1.03 Program Peningkatan Disiplin sangat 

Aparatur 289.550.000 241.232.000 83,31 
tinggi 

1.20.1.05 Program Peningkatan Kapasitas 
rend ah Sumberdaya Aparatur 371.898.000 98.530.950 26,49 

1.20.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

337.900.050 81.376.550 24,08 sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan rend ah 
Keuangan 

Tabel 2.17 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD 

17. Sekretariat DPRD 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Sekretariat Daerah 

Kota Metro pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) urusan 

yang diemban yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan 

Persandian yang terdiri dari 19 program. Secara keseluruhan hasil evaluasi 

terhadap pelaksanaan program di Sekretariat Daerah Kota Metro 

dikategorikan tinggi dengan nilai 46,37. 

1.20.1.34 Program Kerjasama dengan 
123.000.000 80.480.900 65,43 

Sangat 
Media Massa tinggi 

1.20.1.36 Program Pemberdayaan Fakir 
Sangat 

Miskin, Komunitas Adat 386.230.000 209.024.000 54,12 
Terpencil (KAT) 

tinggi 

1.20.1.37 Program Peningkatan Efisiensi 
627 .389.000 421.162.500 67,13 Sangat 

Perdagangan Oalam Negeri tinggi 
1.20.1.40 Program Peningkatan Tata 

541.916.900 159.014.300 29,34 rend ah 
Usaha Keuangan ' 

1.20.1.46 Program Pengembangan 
170.800.000 55.579.000 32,54 rendah 

Wawasan Kebangsaan 

Jumlah Rata-rata 32.606.071.350 15.119.078.221 46,37 tinggi 

•f>-- 
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Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Murnl Reallsasl Anggaran murnl 

(Rp) SPJ I % Kategorl 
1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM 
1.20.1.01 Program Pelayanan Sangat 

Administrasi Perkantoran 9.849.329.154 5.142.943.366 52,22 
tinggi 

1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana sangat 
dan Prasarana Aparatur 903.826.606 220.908.743 24,44 

rend ah 
1.20.1.03 Program Peningkatan Disiplin sangat 

Aparatur 31.000.000 0 0 
rend ah 

1.20.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

127.000.000 69.541.200 54,76 sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan tlnggi 
Keuangan 

1.20.1.17 Program Peningkatan dan 
Pengembangan Pengelolaan 6.429.175.000 2.857.853.575 44,45 tinggi 
Keuangan Daerah 

1.20.1.27 Program Penataan Daerah 
Otonom Baru 596.138.000 252.288.600 42,32 tinggi 

Jumlah Rata-rata 17 .936.468. 760 8.543.535.484 47,63 
Sangat 
tlnggl 

Tabel 2.18 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah 

18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Sekretariat DPRD 

tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD tersebut 

terdapat 8 program di dalam 1 urusan. Secara keseluruhan hasil evaluasi 

terhadap pelaksanaan program di Sekretariat DPRD bisa di kategorikan 

rendah dengan nilai 33, 98. 

.. 

1.20.1.15 Program Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Perwakilan Rakyat 6.816.366.575 2. 764.351.685 40,55 tinggi 
Daerah 

1.20.1.26 Program Penataan Peraturan 
40.984.050 18.820.000 45,92 tinggi 

Perundang-undangan 

1.20.1.34 Program Kerjasama dengan 
sedang 

Media Massa 1.620.546.000 573.051.400 35,36 

Jumlah Rata-rata 17 .654.346.075 5.998.564.009 33,98 rendah 
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Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD lnspektorat tampak 

seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Jnspektorat 

tersebut terdapat 7 program di dalam 1 urusan. Secara keseluruhan hasil 

va uasi anaian ea anaan roaram nsoe to rat 
Kode Urusan/Program/Keglatan 

Anggaran Realisasi An rizaran murnl 
Murnl (Rp) SPJ % Kategori 

1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

1.20.1.01 Program Pelayanan 
tinggi 

Administrasi Perkantoran 446.906.400 184.484.894 41,28 

1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana 
54.391.900 13,05 Sangat 

dan Prasarana Aparatur 416. 718.000 
rendah 

1.20.1.03 Program Peningkatan !)isiplin Sangat 
Aparatur 37.670.000 0 0 

rendah 

1.20.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

140.000.000 18.036.000 12,88 Sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan rend ah 
Keuangan 

i.zo.i.zo Program Pt?ningk!)t(ln ~i~t~m 
Pengawasan Internal dan 2.348.602.250 789.614.250 33,62 rendah 
Pengendalian Kebijakan KDH 

1.20.1.21 Program Peningkatan 
Profesionalisme Tenaga 

19.800.000 7.450.100 37,63 sedang Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawas 

1.20.1.22 Program Penataan dan 
Penyempurnaan Kebijakan 

12.478.500 0 0 
sangat 

Sistem dan Prosedur rend ah 
Pengawasan 

Jumlah Rata~rata 3.422.175.150 1.053.977.144 30,80 rend ah 

k I 
Tabel 2.19 

P I ks P ·c E 

19. lnspektorat 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tampak seperti pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa pada SKPD BPKAD tersebut terdapat 6 program di 

dalam 1 urusan. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan 

program di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa dikategorikan 

sangat tinggi dengan nilai 47,63. 
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,#- , 

Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kecamatan Metro 

Pusat tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD 

Kecamatan Metro Pusat tersebut terdapat 6 program di dalam 1 urusan. 

Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di 

Kecamatan Metro Pusat bisa dikategorikan tinggi dengan nilai 42,47. 

Kode Urusan/Program/Kegiatan 
Anggaran Reallsasi Anggaran murnl 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

1.20.1.01 Program Pelayanan 
183.421.400 87.293.073 47,59 sangat 

Administrasi Perkantoran tinggi 

1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana 
54.073.000 29.891.000 55,28 sangat 

dan Prasarana Aparatur tinggi 

1.20.1.03 Program Peningkatan Disiplin Sangat 
Aparatur 25.200.000 0 0 

rend ah 

1.20.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 34.689.800 6.367.600 18,36 Sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan rend ah 
Keuangan 

1.20.1.29 Program Penataan 
Kelembagaan, Optimalisasi 
Kinerja, Penataan Sistem dan 

381.937 .800 154.897.289 39,93 tinggi 
Mekanisme Kerja Perangkat 
Daerah agar Lebih Efektif, 
Efisien, dan Akuntabel 

1.20.1.32 Program Pembinaan 
Peningkatan terhadap 

40.650.000 27.118.300 66,71 sangat 
Kehidupan Beragama, Sosial, tinggi 
dan Kemasyarakatan 

1.20.1.46 Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 340.740.000 14 7 .434.000 43,27 Sangat 

tinggi 

Jumlah Rata-rata 1.066. 712.000 453.001.262 42,47 tlnggl 

Tabet 2.20 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Metro Pusat 

20. Kecamatan Metro Pusat 

evaluasi terhadap pelaksanaan program di Inspektorat bisa di kategorikan 

rendah dengan nilai 30,80. 

;L 
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Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kecamatan Metro 

Utara tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD 

Kecamatan Metro Utara tersebut terdapat 7 program di dalam 1 urusan. 

Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di 

Kecamatan Metro Pusat bisa dikategorikan sangat tinggi dengan nilai 4 7,23. 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Realisasl Anggaran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

1.20.1.01 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 181.832.700 71.642.070 39,40 tlnggl 

1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana sangat 
dan Prasarana Aparatur 148.005.133 90.345.133 61,0~ 

tinggi 
1.20.1.03 Program Peningkatan Disiplin Sangat 

Aparatur 21.420.000 0 0 
rend ah 

1.20.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

20.000.000 0 0 Sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan rend ah 
Keuangan 

1.20.1.29 Program Penataan 
Kelembagaan, Optimalisasi 
Kinerja, Penataan Sistem dan 

288.035.200 114.400.000 39,72 tinggi 
Mekanisme Kerja Perangkat 
Daerah agar Lebih Efektif, 
Efisien, dan Akuntabel 

1.20.1.32 Program Pembinaan 
Peningkatan terhadap 

30.000.000 20.236.200 67,45 Sangat 
Kehidupan Beragama, Sosial, tinggi 
dan Kemasyarakatan 

1.20.1.46 Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 202.650.000 124.616.450 61,49 Sang at 

tinggi 

Jumlah Rata-rata 891.943.033 421.239.853 47,23 sangat 
tinggl 

Tabel 2.21 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Metro Utara 

21. Kecamatan Metro Utara 
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Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kecamatan Metro Barat 

tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD Kecamatan 

Metro Barat tersebut terdapat 7 program di dalam 1 urusan. Secara 

keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di Kecamatan 

Metro Barat bisa dikategorikan tlnggi dengan nilai 39,65. 
·,I 

r ., 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Realisasl Anu:aran murnl 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

1.20.1.01 Program Pelayanan 
Administrasl Perkantoran 219.827.700 91.961.345 41,83 tinggi 

1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana 
Sangat 

dan · Prasarana Aparatur 85.044.833 46.315.620 54,46 
tinggi 

1.20.1.03 Program Peningkatan Dislplin 
Sangat 

Aparatur 21.420.000 0 0 
rend ah 

1.20.1.06 Program Penlngkatan 
Pengembangan Sistem Sangat 
Pelaporan capaian Kinerja dan 23.518.000 0 0 rendah 
Keuangan 

1.20.1.29 Program Penataan 
Kelembagaan, Optlmalisasi 
Klnerja, Penataan Sistem dan 
Mekanisme Kerja Perangkat 273.574.548 110.612.635 40,43 tinggi 
Daerah agar Leblh Efektlf, 
Eflsien, dan Akuntabel 

1.20.1.32 Program Pembinaan 
Peningkatan terhadap 
Kehldupan Beragama, Sosial, 25.650.000 7.322.300 28,55 rend ah 
dan Kemasyarakatan 

1.20.1.46 Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 263.390.000 105.568.100 40,08 tlnggi 

Jumlah Rata-rata 912.425.081 361. 780.000 39,65 tlnggl 

1. 

Tabel 2.22 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Metro Barat 

22. Kecamatan Metro Barat 
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Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kecamatan Metro 

Timur tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD 

Kecamatan Metro Timur tersebut terdapat 7 program di dalam 1 urusan. 

Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di 

Kecamatan Metro Timur bisa dikategorikan tinggi dengan nilai 43,40. 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Reallsasi Anggaran murnl 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

1.20.1.01 Program Pelayanan 
Administrasl Perkanto'ran 175.610.750 75.367.018 42,92 tinggi 

1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 92.235.500 34.675.600 37,59 sedang 

1.20.1.03 Program Peningkatan Disiplin 
Sangat 

Aparatur 25.200.000 0 0 
rendah 

1.20.1~06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

sang at 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 30.729.000 0 0 

rend ah 
keuangan 

1.20.1.29 Program Penataan 
Kelembagaan, Optlmalisasi 
Kinerja, Penataan Sistem dan 
Mekanisme Kerja Perangkat 400.663.750 146.111.618 36,47 sedang 
Daerah agar Lebih Efektif, 
Eflsien, dan Akuntabel 

1.20.1.32 Program Pembinaan 
Peningkatan terhadap 

Sangat 
Kehidupan Beragama, Sosial, 40.000.000 25.000.000 62,50 
dan Kemasyarakatan 

tinggi 

1.20.1.46 Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 271.100.000 168.256.000 62,06 

Sangat 
tinggi 

Jumlah Rata-rata 1.035.539.000 449.410.236 43,40 tinggi 

Tabel 2.23 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Metro Timur 

23. Kecamatan Metro Timur 
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r 

Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Kecamatan Metro 

Selatan tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD 

Kecamatan Metro Selatan tersebut terdapat 7 program didalam 1 urusan. 

Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program di 

Kecamatan Metro Selatan bisa dikategorikan rendah dengan nilai 33,91. 

l 

Kode Urusan/Program/Kegiatan 
Anggaran Realisasl Anggaran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

1.20.1.01 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 173.994.400 56.959.222 32,74 rend ah 

1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana Sangat 
danPrasarana Aparatur 78.780.000 16.210.000 20,58 

rend ah 

1.20.1.03 Program Peningkatan Disiplin Sangat 
Aparatur 21.420.000 0 0 rendah 

1.20.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 19.999.000 0 0 

rendah 
keuangan 

1.20.1.29 Program Penataan 
Kelembagaan, Optlmalisasi 
Kinerja, Penataan Sistem dan 
Mekanisme Kerja Perangkat 325.804.000 100.829.091 30,95 rend ah 
Daerah agar Lebih Efektif, 
Efisien, dan Akuntabel 

1.20.1.32 Program Pembinaan 
Peningkatan terhadap 

Sangat 
Kehidupan Beragama, Sosial, 15.000.000 15.000.000 100 
dan Kemasyarakatan 

tinggi 

1.20.1.46 Program Pengembangan 
294.000.000 126.000.000 42,86 tinggi 

Wawasan Kebangsaan 

Jumlah Rata-rata 928.997 .400 314.998.313 33,91 rend ah 

i.. 

,. 

24. Kecamatan Metro Selatan 

Tabel 2.24 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Metro Selatan 
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Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Metro pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 

dua urusan yang diemban yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan 

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian, yang terdiri dari 6 program. Secara keseluruhan hasil evaluasi 

terhadap pelaksanaan program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Metro dikategorikan rendah dengan nilai 31,39. 

Anggaran 
Reallsasl Anggaran murnl 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Murnl (Rp) 

SPJ % Kategorl 

1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

1.20.1.01 Program Pelayanan 795.682.000 312.416.150 39,26 tinggi 
Administrasi Perkantoran 

1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana 
582.910.000 74.365.500 12,76 

sang at 
dan Prasarana Aparatur rend ah 

1.20.1.03 Program Peningkatan Disiplin 
10.500.000 0 0 

sangat 
Aparatur rend ah 

1.20.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

43.800.000 10.435.900 23,83 
sang at 

Pelaporan Capaian Kinerja dan rend ah 
Keuangan 

1.20.1.44 Program Pencegahan Dini dan 
Penanggulangan Korban 301.050.000 115.217.100 38,27 sedang 
~encana/Bencana Alam 

1.20.1.45 Program Peningkatan Kesiagaan 
dan Logistik Dalam Menghadapi 349.500.000 141.458.450 40,47 tinggi 
Bencana/Bencana Alam 

Jumlah Rata~rata ~,083,442.0()0 6S~,IJ9.~.100 3~,39 rend ah 

s 

Tabel 2.26 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

F 
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Kode Urusan/Program/Kegiatan 
Anggaran Reallsasl Anggaran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 
1.21.1.01 Program Pelayanan 

rend ah Administrasi Perkantoran 190.248.000 57.643.396 30,30 

Tabel 2.28 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Ketahanan Pangan 

28. Kantor Ketahanan Pangan 

Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pada SKPD Dinas Pendapatan 

Daerah tampak seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada SKPD 

tersebut terdapat 5 program di dalam 1 urusan. Secara keseluruhan hasil 

evaluasi terhadap pelaksanaan program di Dinas Pendapatan bisa 

dikategorikan rendah dengan nilai 29,87. 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Reallsasl Anggaran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategorl 

1.20 URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

1.20.1.01 Program Pelayanan 
830.823.000 304.195.350 36,61 sedang 

Administrasi Perkantoran 
1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana 

384.180.000 261.095. 750 67,96 Sangat 
dan Prasarana Aparatur tinggi 

1.20.1.03 Program Peningkatan Disiplin 
13.230.000 0 0 

sangat 
Aparatur rend ah 

1.20.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 83.914.000 0 0 

sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan rend ah 
Keuangan 

1.20.1.17 Program Peningkatan dan 
Pengembangan Pengelolaan 1.615.823.960 309.366.378 19,15 

sangat 

Keuangan Daerah rendah 

Jumlah Rata-rata 2.927 .970.960 874.657.478 29,87 rendah 

Tabel 2.27 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Daerah 

27. Dinas Pendapatan Daerah 

r 



11-31 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Realisasl Anggaran mumi 
Murnl (Rp) SPJ % Kategori 

1.24 URUSAN KEARSIPAN 
1.24.1.16 Program Penyelamatan dan 

Pelestarian Dokumen/ Arsip 20.000.000 19.579.500 97,90 
sangat 

Dae rah 
tinggi 

1.24.1.17 Program Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Sarana dan 27.925.000 9.590.500 34,34 sedang 
Prasarana Kearsipan 

2.26 URUSAN PERPUSTAKAAN 
1.26.1.01 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 352.437.000 117.626.854 33,38 rend ah 

1.26.1.02 Program Peningkatan Sarana sangat 
dan Prasarana Aparatur 351.010.000 20.408.600 5,81 

rend ah 
1.20.1.03 Program Penlngkatan Dlslplln sangat 

Aparatur 3.150.000 0 0 
rend ah 

1.24.1.18 Program Penlngkatan Kualitas sangat 
Pelayananan lnformasi 33.426.500 0 0 

rend ah 

.I 

r 

Tabel 2.29 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Perpustakaan 

dan Arsip Daerah 

29. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Kantor Ketahanan Pangan 

diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kantor Ketahanan Pangan terdapat 

5 program dalam 1 urusan Ketahanan Pangan. Hasil analisis terhadap 

kinerja Kantor Ketahanan Pangan secara keseluruhan dikategorikan rendah 

dengan nilai 26,99. 

,_ 
-t 

1.21.1.02 Program Peningkatan Sarana 
119.400.000 34.815.846 29,16 rend ah 

dan Prasarana Aparatur 

1.20.1.03 Program Peningkatan Disiplin 8.500.000 0 0 
sangat 

Aparatur rend ah 

1.21.1.06 Program Peningkatan .~. .. ~ 
Pengembangan Sistem 35.000.000 5.375.300 15,36 

sangat 
Pelaporan Capalan Kinerja dan rend ah 
Keuangan 

1.20.1.16 Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 625.620.000 166.381.496 26,59 rend ah 

Jumlah Rata-rata 978. 768.000 264.216.038 26,99 rend ah 

L 
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Anggaran Reallsasl Anggaran murnl 
Kode Urusan/Program/Keglatan Murnl (Rp) SPJ % Kategori 

2.01 URUSAN PERTANIAN 

2.01.1.01 Program Pelayanan 988.361.259 249.015.284 25,19 rend ah 
Admlnistrasl Perkantoran 

2.01.1.02 Program Penlngkatan Sarana 323.523.000 68.256.050 21,10 sangat 
dan Prasarana Aparatur rend ah 

2.01.1.03 Program Peningkatan Disiplin 19.530.000 0 0 sangat 
Aparatur rend ah 

2.01.1.06 Program Peningkatan . 
Pengembangan Slstem 

~!,~~?.950 24.411.000 39,?~ tinggi 
Pelaporan Capaian Kinerja dan - . . . 

Keuangan 

2.01.1.15 Program Peningkatan 413.061.361 104.309.300 25,25 rend ah 
Kesejahteraan Petani 

2.01.1.16 Program Peningkatan 457.672.500 19.140.800 4,18 sangat 
Ketahanan Pangan rend ah 

2.01.1.17 Program Penlngkatan 
Pemasaran Hasll Produksi 90.022.377 25.904.550 28,78 rend ah 
Pertanian 

Tabel 2.30 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian, Perikanan, 

dan Kehutanan 

30. Dlnas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja SKPD Kantor Perpustakaan 

dan Arsip Daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat 7 program dalam 2 urusan, yaitu 

Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan. Hasil analisis terhadap kinerja 

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah secara keseluruhan dikategorikan 

sangat rendah dengan nilai 19, 7 5. 

1.24.1.19 Program Pengembangan 
Budaya Baca dan Pembinaan 391AOO.OOO 65.700.500 16,79 sangat 
Perpustakaan rend ah 

Jumlah Rata-rata 1.179.348.500 232.905.954 19,75 Sangat 
rendah 

L. 
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Berdasarkan hasil anallsis kinerja SKPD Dinas Pertanian, Perikanan, 

dan Kehutanan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan terdapat 20 program dalam 3 urusan Pertanian, 

Urusan Kehutanan, dan Urusan Kelautan dan Perikanan. Hasil analisis 

2.01.1.18 Program Peningkatan Teknologi 
99.000.000 0 0 

sangat 
Pertanian rend ah 

2.01.1.19 Program Penlngkatan Produksi 
1.878.303.000 135.594.774 7,22 sang at 

Pertanian/Perkebunan rend ah 

2.01.1.21 Program Pencegahan dan 
sangat 

Penanggulangan Penyakit 207.987.400 28.203.900 13,56 
rend ah 

Ternak 

2.01.1.22 Program Penlngkatan Produksi 
138.475.000 31.428.655 22,70 sangat 

Hasil Peternakan rend ah 

2.01.1.23 Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi 45.250.000 18.100.000 40 tinggi 
Peternakan 

2.01.1.24 Program Peningkatan 222.180.000 42.562.194 19,16 
sangat 

Penerapan Teknologi Pertanlan rend ah 

2.01.1.25 Program Pengembangan Kinerja 
sangat 

Organisasi Pendukung 25.000.000 0 0 
rend ah 

Pertanian 

2.02 URUSAN KEHUTANAN 

2.02.1.16 Program Rehabilitasi Hutan dan 
1.065.282.600 127.634.000 11,98 

sangat 
Lah an rend ah 

2.02.1.17 Program Perllndungan dan 
62.458.800 0 0 

sang at 
Konservasi Sumber Daya Hutan rend ah 

2.02.1.18 Program Pemanfaatan Kawasan 22.000.000 0 0 
sangat 

lndustri Hasil Hutan rendah · 
·, 

2.05 URUSAN KELAUTAN DAN 
PERI KANAN 

2.05.1.16 Program Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pengawasan 

14.711.000 0 0 
sangat 

dan Pengendalian Sumber Daya rend ah 
Kela utan 

2.05.1.20 Program Pengembangan 
681.984.600 188.889.391 27,70 rend ah 

Budidaya Perikanan 

2.05.1.23 Program Optimalisasi 
Sang at Pengelolaan dan Pemasaran 76.155.600 36.567.800 48,02 

Produksi Perikanan 
tinggi 

Jumlah Rata-rata 6.892.624.447 1.100.017.698 15,96 sangat 
rend ah 

r 
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Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Sadan Pelaksana Penyuluh 

Pertanian dan Kehutanan diatas dapat disimpulkan bahwa pada SKPD 

tersebut terdapat 8 program dalam 1 urusan Pertanian. Hasil analisis 

terhadap kinerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Kehutanan secara 

keseluruhan dikategorikan sedangl dengan nilai 35,51 • 

./Ii 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Reallsasl Anggaran murni 
Murnl (Rp) SPJ " Kategorl 

2.01 URUSAN PERTANIAN 
2.01.1.01 Program Pelayanan 

465.246.000 145.496.938 31,27 rend ah Administrasi Perkantoran 
2.01.1.02 Program Penlngkatan Sarana 102.113.500 73.550.000 72,03 sangat 

dan Prasarana Aparatur tinggi 
2.01.1.03 Program Peningkatan Disiplln 15.120.000 0 0 sangat 

Aparatur rend ah 
2.01.1.06 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 27.000.000 0 0 sangat 
Pelaporan Capaian Kinerja dan rendah 
Keuangan 

2.01.1.15 Program P~ningkatan 561.545.000 160.618.000 28,60 rend ah 
Kesejahteraan Petani 

2.01.1.17 Program Peningkatan 
Pemasaran Hasll Produksi 120.000.000 54.458.500 45,38 tinggi 
Pertanlan 

2.01.1.20 Program Pemberdayaan 
Penyuluh 524.375.000 196.238.917 37,42 sedang 
Pertanian/Perkebunan 
Lapangan 

2.01.1.22 Program Pengembangan Sistem Sangat 
Penyuluhan Perlkanan 33.500.000 26.190.000 78,18 

tinggi 

Jumlah Rata·rata 1.848.899.500 656.552.355 35,51 sedang 

Tabel 2.31 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pelaksana Penyuluh 

Pertanian dan Kehutanan 

31. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Kehutanan 

terhadap kinerja Dinas Pertanian secara keseluruhan dikategorikan sangat 
rendah dengan nilai 15,96. 

'. 
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Berdasarkan hasil analisis kinerja SKPD Dinas Perdagangan dan Pasar 

diatas dapat disimpulkan bahwa pada SKPD tersebut terdapat 8 program 

dalam satu urusan Perdagangan. Hasil analisis terhadap kinerja Dinas 

Perdagangan dan Pasar secara keseluruhan dikategorikan sangat rendah 

dengan nilai 11,58. 

.L ., 

Kode Urusan/Program/Keglatan 
Anggaran Realisasl An tRaran murni 
Murnl (Rp) SPJ % Kategori 

2.06 URUSAN PERDAGANGAN 
2.06.1.01 Program Pelayanan sangat 

Administrasi Perkantoran 1.201. 784.260 274.031.614 22,80 
rend ah 

2.06.1.02 Program Peningkatan Sarana sangat 
dan Prasarana Aparatur 377.631.720 13.300.000 3,52 

rend ah 
2.06.1.03 Program Peningkatan Disiplin sangat 

Aparatur 56.140.000 0 0 
rend ah 

2.06.1.06 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

70.000.000 0 0 
sangat 

Pelaporan Capaian Kinerja dan rendah 
Keuangan 

2.06.1.15 Program Peningkatan 
Perlindungan Konsumen dan 226.000.000 111.445.900 49,31 Sangat 

Pengamanan Perdagangan 
tinggi 

2.06.1.18 Program Peningkatan Efislensi 
293.908.950 90.460.000 30,78 rend ah 

Perdagangan Dalam Negeri 
2.06.1.19 Program Pembinaan Pedagang 

250.580.005 62.833.500 25,08 rend ah 
Kakl Lima dan Asongan 

2.06.1.20 Program Pembangunan 
2.292.028.305 0 0 

sang at 
lnfrastruktur Pedesaan rend ah 

Jumlah Rata-rata 4. 768.073.240 552.071.014 11,58 
sangat 
rend ah 

Tabel 2.32 
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perdagangan dan Pasar 

32. Dinas Perdagangan dan Pasar 
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Uraian Jumlah (Rq} Bertambah/(berkurano) 
Murni 2016 Perubahan 2016 Ro. O/o 

PENDAPATAN DAERAH 824,145,273,006 905,131,158,620 80.985.885,614 9.83 

Pendanatan Asli Daerah 105 719,360,172 113,397 .734.286 7.678.374114 7.26 
Pa1ak Daerah 13,472,000,000 14,752.431 310 1280431 310 9.50 
Retribusi Daerah 5.691 901 200 5 114 044.000 (577 857 200) -10.15 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 3,797,944,259 4,418,100,707 620,156,448 16.33 Yang Dipisahkan 
Lain-lain Pendapatan Asll Daerah 82,757,514,713 89,113,158,269 6,355,643,556 7.68 yang Sah 

-· 
Dana Perimbanoan 591,484,568,340 652,714,934,233 61.230.365,893 10.35 
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 21,605,435,000 23,908,145,233 2,302, 710,233 10.66 Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 463,881,055,000 463,881 055 000 - 0.00 
Dana Alokasl Khusus 105,998 078 340 164,925 734 000 58 927 655 660 55.59 
Fisik 100, 400,140,000 160,272, 464, 000 59 872 324 000 
Non Fisik S,597,9J8,J40 4,653,270,000 (944 668 340) 

Tabel 3.1 
Target Pendapatan Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2016 

3.1 Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah 

3.1.1 Perubahan Pendapatan 
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua 

penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah 

ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Oaerah dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan 

daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain- 

lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan pada perubahan kebijakan 

penerimaan pendapatan daerah, maka target perubahan pendapatan daerah 

dan penerimaan pembiayaan Kota Metro dalam Perubahan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

·~ 

r 

BAB III 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 

DALAM PERUBAHAN RKPD 

·~. 
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3.1.2 Belanja Daerah 

Perubahan RKPD disusun untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan yang terjadi atas asumsi-asumsi pendapatan dan belanja yang 
! • 

(55,59%). Sebagian besar peningkatan pendapatan dari pos Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

yaitu sebesar Rp. 12.077.145.607,-, atau naik sebesar 34,48%. 

kenaikan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp, 58.927.655.660,- 

Proyeksi pernngkatan penerimaan pendapatan daerah yang berasal 

dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjang dari sektor Pajak Daerah 

yang meningkat sebesar Rp. 1.280.431.310,- (9,50%); Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang meningkat sebesar 

Rp. 620.156.448,- (16,33%); dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

yang naik sebesar Rp. 6.355.643.556,- (7,68%). Sedangkan dari sektor 

retribusi terdapat penurunan sebesar Rp. 577.857.200,- (10,15%). 

Peningkatan pendapatan diproyeksikan juga akan berasal dari sumber 

dana perimbangan, dimana pada sektor Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 

diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 2.302.710.233,- (10,66%) dan 

pendapatan tersebut berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

sebesar 7,26%, Dana Perimbangan sebesar 10,35% dan pos Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang sah sebesar 9,51 %. Secara rinci proyeksi 

perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2016 dapat terlihat pada 

tabel 3.1 di atas. 

Perubahan Rp. 905.131.158.620,- atau bertambah sebesar 9,83%. 

rncnjadi 2016 dipcrkirakan akan 'T' " j .{"}., RKPD pcrubahan 
Dibandingkan dengan APBD TA. 2016, pendapatan daerah pada 

9.51 

I 34.48 

_J 0.00 

~j~_a_~_-1a_1_n_Pe_n_da_pa_~_n_o_ae_r_ah_v_a_ng _ _._ -__,_\ -~j -__J~ 

- - ....--··-------·-------- ···-- 

Lain-lain Pendapatan Daerah 126,941,344,494 139,018,490,101 12,077,145,607 vana Sah 
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi 35,029 ,968,494 47,107,114,101 12,077,145,607 dan Pernda Lainnva 
Dana Penyesuaian dan Otonorni 91,911,376,000 91,911,376,000 - Khusus 

··- 
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Belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2016 mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 94.009.220.622,- atau 10,78% dibandingkan rencana 

sebelurn perubahan. Kenaikan belan]a pada Perubahan RKPD diarahkan 

pad a: 

1. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis 

belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan 

capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau 

Bertambah/ ( berkurana) Jumlah (Rp) u--' I GICiii Murni 2016 Perubahan 2016 Rp. O/o 

BELANJA DAERAH 872,090,692,722 966,099,913,344 94,009,220,622 10.78 
! - 

Belania Tidak Lanasuna 432,250.097,864 449.431,215,535 17,181,117,671 3.97 
Belania Peoawal 430 365 814 864 446 200 932,535 15 835 117,671 3.68 
Belania Hibah - 1596000 000 1 596,000 000 100.00 
selarua Bantuan SOsial - . - 100.00 
Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan 1,384,283,000 1,384,283,000 - 0.00 
Pemerintahan Desa 
Belania Tidak Terduga 500 000 000 250 000,000 (250,000,000) (50.00) 

Belania Lanasuna 439,840,594,858 516,668,697,809 76,828.102.951 17.47 
seama Peaawai 40,769 415 464 
selanta Barana dan Jasa 205,387,606,595 
Belanja Modal 193,683,572,799 

Tabet 3.2 
Rencana Belanja Daerah Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2016 

pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dengan 

memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2016. Rincian 

belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2016 terdiri dari Belanja Tidak 

Langsung sebesar Rp. 449.431.215.535,- dan Belanja Langsung sebesar 

Rp. 516.668.697.809,-. Secara rinci uraian belanja pada masing-masing 

jenis belanja daerah adalah sebagai berikut: 

""'"'""''"",..,.._""'~ 11,.,.....,....; ~..._- _,.....,._i.... _,..,..,,_...,_ .,""'_,..,.. r1; ; ,-.1 ~ ,,,... •• ,,.... - , ;~\...., r1 .... 
p1 u51 Ul1l/ 1"""5.1Cl\.011 }-'\,...lllUQllC,U.llQl.11 yu115 1..\....1 Ull l UGI 1 Ul U..>Qll VVGJ1U UUJ.J Ul u.)Ull 

digunakan pada RKPD 2016. Belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 

2015 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintah 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 



I 
t 

111-4 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 

Langsung, yaitu naik sebesar Rp. 76.828.102.951,- atau 17,47% dibanding 

sebelum perubahan. Kenaikan belanja langsung ini dipergunakan untuk 

melaksanakan percepatan pencapaian program pembangunan daerah Kota 

Metro, yang diarahkan untuk: 

Kenaikan belanja daerah yang signiflkan terjadi pada Belanja 

operasional PAUD yang didanai melalui DAK non fisik, semula 

dialokasikan melalui Dinas Pendidikan. 

3. Belanja Tidak Terduga mengalami pengurangan sebesar 

Rp. 250.000.000,-, yang digunakan untuk menutup kekurangan 

pengembalian dana SiLPA TPG dan Tamsil. 

3. Selanjutnya kenaikan Belanja Illbah yang rnerupakan belanja 

Pada Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar 

Rp. 17.181.117.671,- atau naik 3,97%. Kenaikan belanja tidak langsung pada 

Perubahan RKPD tahun 2016 diarahkan untuk: 

1. Pembayaran gaji dan tunjangan ke-14 bagi anggota DPRD yang belum, 

terbayarkan pada anggaran murni 2016. 

2. Pengembalian sebagian dana SiLPA TPG dan Tamsil yang pada 

anggaran murni 2016 digunakan untuk belanja prioritas. 

4. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintan 

Kota Metro dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. 

2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait 

dengan penambahan alokasi DAK serta penundaan pembayaran TPG 

dan Tamsil triwulan Ill dan JV; 

3. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas dengan 

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun 

Anggaran 2016; 
t. 

I 
j 

' 

kcgiatan yang tcrkait dcngan pcngadaan tanah a tau lahan: 

ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum 

anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA. Pergeseran 

juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan yaitu untuk 
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Uraian lumlah (Rol Bertambah/(berkurana) 
Murni 2016 Perubahan 2016 RD. Ofo 

PENDAPATAN DAERAH 824,145,273,006 905.131.158.620 80.985.885 614 9.83 

Pendaoatan Asll Daerah 105,719,360,172 113,397,734.286 7.678.374.114 7.26 
· Pa1ak Daerah 13 472 000.000 14.752 431 310 l 280 431 310 9.50 

Retribusl Daerah 5 691901200 5 114 044.000 (577 857 200) -10.15 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 3,797,944,259 4,41'8,100,707 620,156,448 16.33 Yana Diolsahkan 
Lain-lain Pendapatan Asll Daerah 82,757,514,713 89,113,158,269 6,355,643,556 7.68 vano Sah 

I 
Dana Perimbanaan 591.484 568 340 652.714 934 233 61.230 365 893 10.35 

Tabel 3.3 
Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan RKPD Kota Metro 

Tahun2016 

Berdasarkan uraian rencana penerimaan pendapatan daerah dan 

belanja daerah tersebut di atas, pada perubahan RKPD 2016 target 

penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp. 905.131.158.620,- dan target 

belanja daerah sebesar Rp. 966.099.913.344,-. Secara rinci uraian Rencana 

Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah 

sebagai berikut : 

.;i.. 

;i 

.*- s 
'.i 

I 

3. 

2. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari 

Pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi. 

Program/kegiatan yang merupakan kelanjutan dari program/kegiatan 

yang telah dianggarkan dan atau telah dilaksanakan pada APBD induk 

Tahun Anggaran 2016. 

Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik konstruksi 

dilaksanakan dengan memerhatikan batas waktu penyelesaian 

pekerjaan di akhir tahun 2016 dengan berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku. 

4. 

capaian dalarn RKPD Tahun 2016. 

1. Pergeseran, pengurangan atau penambahan rincian obyek belanja dan 

atau indikator capaian kinerja program dan kegiatan karena adanya 

penyesuaian regulasi terbaru dan kondisi ekonomi makro serta target 
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3.1.3 Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kernban dan /atau pengeiuaran yang akan diterima kernbali, bark pada tahun 

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rencana penerimaan 

pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah, ha) tersebut 

dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai 

belanja daerah tidak mencukupi. Dari perhitungan penerimaan daerah 

sebesar Rp. 905.131.158.620,- dikurangi dengan belanja daerah sebesar 

Rp. 966.099.913.344,- maka terjadi selisih antara anggaran pendapatan 

daerah dan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 60.968.754.724,-. Dalam ha) 

perubahan RKPD mengalami defisit, maka ditutup melalui kebijakan 

Pembiayaan Daerah, 

~ 
I 
I 

Dana Bagi Hasll Pajak/Bagi Hasil 21,605,435,000 23,908,145,233 2,302,710,233 10.66 Bukan Palak 
Dana Alokasl Umum 463 881 055 000 463.881055000 - 0.00 
Dana Alokasl Khusus 105.998 078 340 164.925.734 000 58 927,655 660 55.59 
Flslk JOO, 400.140, 000 160,272 464,000 59 872,324,000 
NonFislk 5.597.938.340 4 653. 270, 000 (944,668. 340) 

Lain-lain Pendapatan Daerah 126,941,344,494 139,018,490,101 12,077 ,145,607 9.51 vana Sah 
Dana Bagi hasil Pajak dart Provins! 35,029,968,494 47,107,114,101 12,077,145,607 34.48 dan Pemda Lalnnva 
qana Penyesuaian dan Otonomi Q1,Cl11,37n,OOO Q1,Q11,37n,OOO - 0.00 Khusus 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang - - - 0.00 Sah 

JUMLAH PENDAPATAN 824,145,273,006 905,131,158,620 80,985,885 614 9.83 
- 

BELANJA DAERAH 872,090.692,722 966,099,913,344 94,009,220,622 10.78 
- 

Belania Tldak Lanasuna 432,250,097,864 449,431,215,535 17,181,117,671 3.97 
Belania Peaawal 430 365 814 864 446 200,932 535 15 835,117 671 3.68 
BelanJa Hlbah - 1596 000 000 1 596 000.000 100.00 
Belania Bantuan SOsial - - - 100.00 
Belanja Bantuan Keuangan kepada ·. 

Provln:;I/ K.abupaten/ Kob den 1,381,283,000 1,381,283,000 - 0.00 
Pemerintahan Desa 
Belania Tldak Terduoa 500,000,000 250 000,000 (250 000 000) (50.00) 

Belanta Lanasuna 439,840,594,858 516,668,697.809 76,828,102,951 17.47 
Belania PMawal 40.769 415,464 
Belan1a Barana dan Jasa 205 387 606.595 
Belan1a Modal 193 683 572,799 
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tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya defisit anggaran 

Dari tabei tersebut, dapat teriihat bahwa terjadi surpius pembiayaan 

daerah sebesar Rp. 60.968.754.724,- atau mengalami peningkatan sebesar 

Rp. 13.023.335.008,- dari target sebelum perubahan. Dari uraian 

Penerimaan oendaoatan daerah. belania daerah dan oembiavaan daerah .. . . ~ . " 

Uraian 
Jumlah (Ro) Bertambah/Cberkurana) 

Murnl 2016 Perubahan 2016 Ro. O/o 

PEMBIAYAAN DAERAH 

Penerlmaan Pemblavaan 
Slsa Leblh Perhltungan Anggaran 
Tahun Anggaran Sebelumnya 49,445,419,716 60,968,754,724 11,523,335,008 23.31 
(SILPA) 
Penerlmaan Plnlaman Daerah - - - 0.00 
Penerimaan Pembiayaan 49,445,419,716 60,968,754,724 11,523,335,008 23.31 

Penaeluaran Pembiavaan : 

Penyertaan Modal (Investasi) 1,500,000,000 - (1,500,000,000) (100.00) Daerah 
Pembavaran Pokok Utana - - - 0.00 
Pengeluaran Pembiayaan 1,500,000,000 - (1,500,000,000) (100.00) 

PEMBIAYAAN NETTO 47,945,419,716 60,968,754,724 13,023,335,008 27.16 

Tabel 3.4 
Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Perubahan RKPD 

Kota Metro Tahun 2016 

kenaikan sebesar 23,31 % dari target sebelum perubahan yang sebesar 

Rp. 49.445.419.716,-. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan pada 

perubahan RKPD Tahun 2016 ditargetkan turun sebesar Rp. 1.500.000.000,- 

Alokasi pengeluaran pembiayaan yang semula diperuntukkan Penyertaan 

Modal pada Bank Lampung sebesar Rp. 1.500.000.000,-, didalam perubahan 

RKPD akan ditunda. Secara rinci, kebijakan penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan pada APl:ll) Perubahan 'l'ahun :lU16 adalah sebagai berikut: 

.. _ 

anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Penerimaan pembiayaan Kata Metro pada perubahan RKPD Tahun 2016 

berasal dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 

An ran .,01 c: v~n~ .. crcata .. scbcsar R~ 11 5.,'J 3'Jc: noo ~ .. ~ .. mcngalarni gga 1 "" .1.J Ja 16 ""'1 a \.. '"'u'"'..> 1 JJ· .&..L. '-"'• Jw.v u,-. a\.aY 111"' 1 a aa 11 



ll/-8 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 
l 

.J- 

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan. Prioritas program pada perubahan 

RKPD Tahun 2016 diarahkan pada prioritas kegiatan : 

a. Pengelolaan Kekayaan Budaya 

b. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

c. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan lnformasi 

b. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD 

kapltalis jICN Puskesrnas 

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Prioritas program pada 

perubahan RKPD TAhun 2016 diarahkan pada prioritas kegiatan: 

a. Perencanaan Pembiayaan bidang Kesehatan untuk pengeolaan dana 

a. Pembangunan [alan dan jernbatan: 

b. Pembangunan jalan lingkungan; 

c. Peningkatan fasilitas perumahan; 

Pernerataan Kualitas Infrastruktur Perkotaan. Prioritas program pada 

Perubahan RKPD Tahun 2016 diarahkan pada prioritas kegiatan sebagai 

berikut: 

1. 

mendorong upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 

melalui program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu 

pelaksanaan Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam prioritas belanja 

perubahan RKPD Tahun 2016. Secara garis besar prioritas belanja pada 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam upaya pelaksanaan program 

prioritas adalah sebagai berikut: 

sebesar Rp. 60.968.754.724,~ pada perubahan tahun 2016 akan ditutup 

dengan surplus pembiayaan daerah sebesar Rp. 60.968.754.724,~ sehingga 

pada perubahan anggaran tahun 2016 mengalami anggaran berimbang. 
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dengan rincian sebagai berikut : 

Berdasarkan perubahan pendapatan, belanja sertfi prioritas yang akan 

dilaksanakan pada perubahan APBD TA 2016, maka anggaran pada 

n, eruhahan RKPn rahun 2016 dialokasikan 11nt11k masino-masinc SKPn 
0 0 

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hanya pada 

prioritas ini tidak terdapat perubahan program pada perubahan RKPD 

Tahun 2016. 

7. 

b. Pengembangan lndustri Kecil dan Menengah 

c. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 

Kecil Menengah 

Penguatan Perekonomian Lokal yang Berdaya Saing. Prioritas Program 

pada perubahan RKPD Tahun 2016 diarahkan pada prioritas kegiatan : 

a. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Prioritas Program pada 

perubahan RKPD Tahun 2016 diarahkan pada prioritas kegiatan : 

a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 

b. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

Pembianaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupten/Kota 

Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

Sistim pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan 

Kebijakan KDH 

a. Pclayanan Administrasi Pcrkantoran 

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi. 

Prioritas Program pada perubahan RKPD Tahun 2016 diarahkan pada 

prioritas kegiatan : 

t--- 
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ANGGARAN PADA 

KODE SKPD / URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN 
PERUBAHAN RKPD 

TAHUN 2016 

1 OS 1.05.01 DINAS TATA KOTA DAN PARIWISATA 26.500.000 
2 04 1.05.01 17 Program Pengembangan Kemltraan 26.500.000 

xx Bantuan Seasiswa 03 Pariwisata 26.500.000 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

1 06 1.06.01 DAERA11 82.450.000 
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 82.450.000 
1 06 1.06.01 15 Program Pengembangal') Data/ tnformasl 82.450.000 

X)( Operasional Tim Teknis 57.450.000 
xx savembara Desain Tugu Pena Kota Metro 25.000.000 

1 10 1.10.01 
OINAS l<EPENOUOUKAN DA~ CA'fATA~ 

75.000.000 SIPIL 
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 75.000.000 

Progra111 Penataan Admlnlstrasl 
1 10 1.10.01 15 Kependudukan 75.000.000 

!mp!ementasi Kebijakan Lavanan Kartu 
xx ldentitas Anak 75.000.000 

DINAS KOPERASI, UMKM DAN 
1 15 1.15.01 PERINDUSTRIAN 148.500.000 
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 148.500.000 

Program Pengembangan Slstem 
1 15 1.15.01 17 Pendukung Usaha Bagi UMKM 58.000.000 

xx Pameran Nusantara Expo 58.000.000 
Program Pengembangan Kewlrausahaan 

1 15 1.15.01 xx dan Keunggulan 90.500.000 
Kompetltlf Usaha Kecll Menengah 

xx Pelatihan lndustri Tusuk Sate 90.500.000 

r 
' 

Tabel 3.6 
Program dan Kegiatan Baru Pada Perubahan RKPD Kota Metro 

Tahun 2016 

merupakan prioritas Perubahan RKPD tahun 2016 dan kegiatan dari 

tambahan DAK. 

APBD TA 2016. Kcgiatan baru tcrscbut tcrdiri dari kcgiatan baru yang 

Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2016 juga memuat secara rinci 

Program dan Kegiatan yang baru yang belum tercantum pada RKPD atau 

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN BARU 

-. 
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Pada Perubahan RKPD tahun 2016 ini selain memuat kegiatan yang 

bergeser antar SKPD serta keglatan-kegiatan baru yang belum ada pada 

APBD TA 2016, Perubahan RKPD ini juga memuat kegiatan yang tetap (tidak 

berubah), yang bertambah serta yang berkurang anggarannya pada 

Perubahan RKPD Tahun 2016. Penambahan dan pengurangan menyesuaikan 

dengan prioritas pada Perubahan RKPD tahun 2016. Secara rinci, kegiatan- 

kegiatan pada Perubahan RKPD berdasarkan SKPD tersaji pada Lampiran. 

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TETAP, BERTAMBAH DAN 
BERKURANG 

1 20 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 17.136.600 
l 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 17.136.600 

Program Pengembangan Wllayah 
1 06 1.20.03 17 Perbatasan 17.136.600 

Koordinasi Penyelesaian Masalah 
01 Perbatasan Antar Daerah 17.136.600 

2 06 2.06.01 DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR 22.425.300 
2 06 PERDAGANGAN 22.425.300 

Program Penlngkatan Eflslensl 
2 06 2.06.01 18 Perdagangan Dalam Negerl 22.425.300 

Peningkatan Tim Penagihan Tunggakan 
xx dan Sosialisasi PP No. 1 Thn. 2011 22.425.300 

TOTAL 372.010.900 

'. 

r 
l 
j 
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Perubahan Rencana Kerja Pembanqunon Daerah (RKPD) Tahun 2016 

SE~(DA . 

WALIKOTA METRO, 754. .. :-=- ~. 
/HMAD PAIRIN ·- 

WAKIL WALIKOTA .. 

{ .. ----··---·- -•'11-.\,,._,._.~-~,.. .. ,., .. ..,v--,....,..- .. .- .. 

··~ PARAF HIERAR~ 

Perubahan Rencana Kerja Pernbangunan Daerah Tahun 2016 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota, merupakan dokumen perencanaan 

dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (PPASP-APBD). 

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 

2016 sebagaimana telah disempurnakan dan diubah menyesuaikan asumsi 

dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, 

ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kota Metro, serta peran aktif 

masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pernerintah Kota Metro, 

bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan 

dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang 

tertuang dalam RKPD Tahun 2016 beserta perubahannya agar lebih 

bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat 

dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan rnasyarakat, 

khususnya di wilayah Kota Metro. 

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan 

mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat 

pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap 

sesuai dengan rencana. 

I 

BAB IV 
PENUTUP 
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Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 

KEPALABAP /HMAD PAIRIN 

ASS . 
SE~(DA . 
WAKIL WALU<.OTA .. 

("'-~-----~- ..,,,.;1··.\,...,.-----~,,. .. ,.,,...,v--•-·-.,:.•- ''' 

" PARAF HIERAR~ 

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota, merupakan dokumen perencanaan 

dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (PPASP-APBD). 

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Ker]a Pembangunan Daerah Tahun 

2016 sebagaimana telah disempurnakan dan diubah menyesuaikan asumsi 

dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, 

ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kota Metro, serta peran aktif 

masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kota Metro, 

bersama-sarna masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan 

dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang 

tertuang dalam RKPD Tahun 2016 beserta perubahannya agar lebih 

bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat 

dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, 

khususnya di wilayah Kota Metro. 

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan 

mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat 

pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap 

sesuai dengan rencana. 
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