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BAB III 
ISUE – ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan Kecamatan Metro Timur 

 

Dilihat dari Tugas dan Fungsi dari Kecamatan Metro Timur Permasalahan 

yang dihadapi diantaranya ; 

• Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik 

Faktor yang mempengaruhi : 

1) Keterbatasan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas. 

2) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan yang  

diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal 

kepada masyarakat. 

3) Keterbatasan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan kesejahteraan 

aparatur. 

4) Sistem dan prosedur kerja belum berjalan optimal sehingga 

pelayanan masyarakat belum terlaksana dengan baik.  

 

• Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum. 

Faktor yang mempengaruhi : 

1) Keterbatasan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana fasilitas umum. 

2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan 

3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara 

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam 

perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. 

 

• Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif 

dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan  

Faktor yang mempengaruhi : 
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1) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang 

berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di 

Kecamatan Metro Timur. 

2) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah  

3) Masih banyaknya kelompok masyarakat yang belum memahami 

arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif; 

4) Kurangnya Sosialisasi. 

 

• Belum optimalnya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum 

di Kecamatan 

Faktor yang mempengaruhi : 

1) Keterbatasan petugas pengamanan lingkungan (linmas) di 

Kelurahan 

2) Kurangnya kepedulian masyarakat tentang kondisi sekitar 

lingkungannya. 

3) Belum optimalnya kegiatan Poskamling 

 

• Belum optimalnya Penerapan dan Penegakkan peraturan perundang-

undangan. 

Faktor yang mempengaruhi :  

1) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang 

berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di 

Kecamatan Metro Timur. 

2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3) Kurangnya sosialisasi tentang produk hukum yang berlaku. 

 

• Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola 

hidup bersih dan sehat, pentingnya menjaga lingkungan dan 

pengelolaan sampah. 

Faktor yang mempengaruhi : 

1) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang 

berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di 

Kecamatan Metro Timur. 

2) Kurangnya sosialisasi tentang penerapan pola hidup bersih dan 

sehat, pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah. 

3) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang. 
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3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan wakil Walikota 
Metro Tahun 2016 – 2021 
 

3.2.1. Visi 

Visi merupakan cita-cita atau tujuan yang akan dicapai di masa yang akan 

datang. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 yang menyebutkan bahwa visi pembangunan dalam RPJMD adalah 

visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan 

pada waktu pemilihan kepala daerah.  Dalam periode 2016-2021, Visi 

Pembangunan Kota Metro adalah “Metro Kota Pendidikan dan Wisata 

Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan 

Partisipatif”.  

 
Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh 

stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan 

kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro 2016-2021, terdapat 3 

(tiga) kalimat kunci, yaitu : 

1. Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang 

berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan 

penyebaran pola prilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang menjadi 

komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro dalam RPJMD 

ini masih menjadi isu utama dengan fokus tahun 2016-2021 adalah 

pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan derajat kesehatan 

sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya manusia yang positif, 

kreatif, dan inovatif.    

2. Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman, 

nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi,  cocok untuk 

semua umur dan semua golongan, yang dapat menjadi ciri khas dan 

daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program unggulan 

Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua dalam 

pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Zona nyaman Kota 

Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga 

diharapkan mampu memberikan multiplier effect pada perekonomian 

lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan kondisi sosial 

masyarakat Kota Metro.   
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3. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa pembangunan 

di seluruh bidang yang didukung sistem perekonomian yang dibangun 

pada kekuatan ekonomi rakyat, dengan memberikan kesempatan 

yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga 

perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.  

4. Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan 

pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk 

mewujudkan good governance. Masyarakat akan menjadi perencana, 

pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan persepsi 

antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan 

pembangunan. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi 

dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan 

kerja profesional pemerintah.  

 

3.2.2. Misi 

 
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan harapan terwujudnya 

“Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi 

Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”, maka 

ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan 

dan kesehatan. 

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan 

melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata. 

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan 

berkelanjutan. 

4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance  

melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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Misi 1  :  Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor 
pendidikan dan kesehatan 

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas manusia yang 

dilihat dari pendidikan formal, pendidikan informal, karakter dan 

jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya dan 

beragama, serta derajat kesehatan sebagai modal 

terbentuknya sumberdaya manusia yang unggul dan 

berkualitas. Sumberdaya manusia yang berbudaya belajar 

sebagaimana penjabaran kota pendidikan yang akan dicapai 

sampai tahun 2025 nanti.  

 
Perkuatan sumberdaya manusia akan memberikan efek 

lanjutan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Manusia yang berkualitas akan menciptakan perubahan 

terhadap wajah kota serta kehidupan sosial dan ekonomi kota 

yang mengedepankan faktor moral, agama, dan lingkungan 

hidup untuk melahirkan sebuah kemajuan peradaban.  

 
Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 adalah 

Pendidikan; Kesehatan; Pemuda dan Olahraga; Kebudayaan; 

Perpustakaan; Kearsipan; Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana. 

 
Misi 2  : Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi 

kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, 
dan pariwisata  

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat Kota Metro berbasis potensi lokal dimana 

sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata menjadi 

domain ekonomi lokal masyarakat saat ini.  

 
Masyarakat akan ditempatkan dalam sebuah sistem 

perekonomian yang pelaksana kegiatan, pengawasan dan hasil 

kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. 

Investasi akan terus dipicu dengan memperhatikan potensi dan 

kearifan lokal Kota Metro. Keterbatasan sumberdaya alam akan 
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disiasati melalui industri kreatif dengan manajemen yang lebih 

profesional dari hulu sampai hilir.  

 
Sektor pertanian masih menjadi agenda prioritas dengan 

pertimbangan tingkat kesuburan lahan, produktivitas serta 

sumberdaya pertanian yang unggul dan produktif. Sedangkan 

sektor pariwisata yang memiliki prioritas lebih tinggi sebagai 

salah satu tujuan visi akan diarahkan kepada wisata keluarga 

yang dapat memberikan efek besar terhadap perekonomian 

lokal masyarakat.  

Perekonomian sebuah kota tentunya akan didominasi oleh 

sektor perdagangan dan jasa. Tingkat aksesibilitas jasa dan 

perdagangan oleh kabupaten yang berbatasan langsung 

dengan wilayah Kota Metro memiliki share sektor terbesar 

dalam PDRB Kota Metro lima tahun terakhir. Kondisi ini akan 

terus diperkuat dengan peningkatan pelayanan dan 

infrastruktur dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.  

 
Urusan yang terkait dengan Misi 2 adalah Perdagangan; 

Perindustrian; Priwisata; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; 

Pangan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pemberdayaan 

Masyarakat; Tenaga Kerja; Sosial. 

 

Misi 3  :  Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi 
dan berkelanjutan  

Misi ini adalah upaya untuk mendukung dan memfasilitasi 

seluruh kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial 

maupun politik. Peningkatan kualitas infrastruktur akan 

dilakukan dengan mengedepankan prinsip integrasi, 

development for all dan sustainable development.  

 
Urusan yang terkait dengan Misi 3 adalah Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman; Lingkungan Hidup; Perhubungan; Komunikasi 

dan Informatika 
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Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good 
governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 

Misi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang 

akuntabel,   transparan, partisipastif, efektif, efisien, responsif, 

dan berkeadilan melalui kelembagaan yang kokoh, sumberdaya 

aparatur yang profesional dan manajemen pemerintahan yang 

berkualitas dengan menitikberatkan pada pelayanan publik. 

 
Urusan yang terkait dengan misi 4 adalah Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Administrasi 

Kependudukan dan Catatan Sipil; Penanaman Modal; Urusan 

Pemerintahan Umum 

 

3.2.3. Program 

Program prioritas ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah 

pada saat pemilihan dan disusun berdasarkan kewenangan dan urusan 

pemerintah daerah. Prgram prioritas pembangunan tahun 2016-2021 

adalah sebagai berikut : 

1. Bidang Pendidikan 

a. Peningkatan sarana prasarana pendidikan melalui penyediaan 

seragam sekolah gratis untuk meningkatkan angka partisipasi 

pendidikan 

b. Pemerataan pelayanan pendidikan untuk mewujudkan education for 

all.  

c. Peningkatan koordinasi, komunikasi, dan peran serta seluruh 

stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses dan 

output pendidikan. 

 

2. Bidang Ekonomi 

a. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata keluarga untuk 

meningkatkan perekonomian lokal masyarakat 

b. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perdagangan dan jasa  

c. Pengembangan strategi pemasaran produk lokal di wilayah Kota 

Metro, regional Provinsi Lampung dan di tingkat nasional 

d. Peningkatan kerjasama swasta untuk meningkatkan produktivitas 

UMKM. 
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e. Penataan pasar tradisional dan pasar modern untuk menjaga 

keseimbangan pertumbuhan ekonomi lokal. 

 

3. Bidang Reformasi Birokrasi 

a. Peningkatan akses pelayanan publik melalui penyederhanaan 

prosedur, fasilitasi pelayanan di ruang publik, dan pemanfaatan 

teknologi informasi  

b. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningkatan 

kualitas perencanaan, penggunaan pendekatan money follow 

program priority dalam sistem penganggaran, serta pengendalian 

kinerja dengan pendekatan partisipatif. 

 

4. Sosial 

a. Program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

b. Pemberian bantuan pembangunan dan sarana prasarana rumah 

ibadah 

c. Penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat, peningkatan akses pendidikan, dan 

peningkatan produktivitas UMKM 

 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

 
Rencana Strategis Kecamatan Metro Timur, harus Sinergi, serasi dan 

Sinkron dengan Visi dari Pemerintah Kota Metro.  Strategi pembangunan 

yang digunakan Kecamatan Metro Timur adalah sebagai berikut :  

1. Menerapkan system manajemen untuk meningkatkan mutu layanan 

kepada masyarakat; 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembinaan 

keterampilan dan pendampingan kepada masyarakat dengan 

pemanfaatan potensi yang ada; 

3. Membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat dalam 

rangka menyelesaikan permasalahan dengan menfaatkan potensi 

yang ada; 

4. Meningkatkan birokrasi yang baik, transparan, efektif dan efisien 

sehingga meningkatkan mutu layanan publik; 
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5. Meningkatkan kualitas kemampuan aparatur dengan budaya belajar 

dan perencanaan pembangunan. 

 

Strategi pembangunan ini didukung dengan kondisi dari Wilayah 

Kecamatan Metro Timur sendiri yang dapat di lihat dalam tabel Indeks 

Kondisi Wilayah Kecamatan Metro Timur sebagai berikut : 
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Tabel III.1 
Indeks Kondisi Kecamatan Metro Timur 

 

     Kelurahan 

Kondisi 
Yosodadi Yosorejo Iringmulyo Tejoagung Tejosari 

1. Luas Area 3,36 Km2 1,22 Km2 2,21 Km2 1,55 Km2 3,37 Km2 

2. Persawahan 132 Ha 9 Ha 21,7 Ha 53 Ha 2,37 Ha 

3. PNS 603 Orang 657 Orang 726 Orang 589 Orang 107 Orang 

4. Petani 60 Orang 307 Orang 66 75 Orang 226 Orang 

5. Tim Penggerak PKK 23 Org 10 Org 27 Orang 25 Orang 26 Orang  

6. Jumlah Penduduk menurut Status Pendidikan 

• SD 

• SLTP 

• SMU/SMK 

• Akademi 

• Sarjana 
 

 
1.973 
1.060 
2.385 
295 
259 

 
705 

1.640 
1.490 
550 
535 

 
1.705 
1.951 
4.445 
635 

1.377 

 
162 
270 

4.409 
585 

1.935 

 
493 
552 
826 
95 
72 

7. Jmlh Penduduk menurut Lapangan Usaha 

• Pertanian 

• PNS/ABRI 

• Karyawan 

• Lain-Lain 
 

 

208 

62 

712 

5 

 

307 

674 

1.247 

0 

 

66 

800 

994 

0 

 

75 

607 

0 

0 

 

226 

130 

202 

0 
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     Kelurahan 

Kondisi 
Yosodadi Yosorejo Iringmulyo Tejoagung Tejosari 

6. Jumlah Sekolah 

• TK 

• SD 

• SLTP 

• SLTA 

 
2 
3 
- 
2 

 
2 
2 
2 
4 

 
- 
3 
2 
3 

 
2 
1 
- 
- 

 
1 
2 
1 
2 

7. Jumlah Sarana Kesehatan 

• RS. 

• Poliklinik  

• Puskesmas 

• Klinik Bersalin 

 
1 
1 
2 
1 

 
- 
1 
2 
3 

 
1 
1 
1 
1 
 

 
- 
1 
1 
2 
 

 
- 
- 
1 
1 

8. Jumlah Tenaga Kesehatan 

• Mantri Kesehatan/Dokter 

• Perawat 

• Bidan 

• Dukun Bayi 

 
4 

10 
3 
- 

 
1 
4 
2 
- 

 
2 
5 
2 
- 

 
1 
1 
2 
- 

 
2 
4 
1 
- 

8. Jumlah Sarana Perekonomian 

• Pasar 

• Pertokoan 

• Bank 

 
- 

10 
- 

 
- 
3 
- 

 
- 

44 
1 

 
1 
9 
- 

 
- 
5 
- 

Sumber : Data Statistik Kecamatan Metro Timur dalam angka tahun 2017. 



44 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis 

Program Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Kecamatan Metro Timur 

diantaranya adalah: 

1. Program Penataan Pedagang kecil (pedagang kaki lima) yang ada di 

sekitar Wilayah Lapangan, badan-badan jalan (trotoar) dan wilayah-

wilayah lain; program ini bertujuan untuk lebih meningkatkan 

kenyamanan pembeli, pedangan dan pengguna Lapangan sehingga 

terlihat tertib, rapi dan indah. Kita mewujudkan hal tersebut 

perencanaan berkoordinasi dengan instansi terkait serta stakeholder 

yang ada, dengan cara mengedepankan musyawarah serta 

pendekatan dengan pelaku usaha. 

2. Program pengembangan usaha kecil yang berada di Wilayah 

Kelurahan Yosodadi dan Yosorejo, tujuan akhirnya menciptakan 

lapangan usaha baru yang dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan.  

Program ini juga menumbuhkan swadaya masyarakat serta 

pembangunan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga pada 

akhirnya dapat tumbuh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

menjaga kebersihan di lingkungan. 

3. Sebagai Sentral Peningkatan Ekonomi perdagangan barang dan jasa 

karena letaknya yang strategis sebagai penghubung beberapa 

kecamatan di wilayah Kota Metro dan di luar Kota Metro. 

4. Pengembangan potensi pendidikan khususnya pendidikan dasar 

formal dan Informal yang tumbuh di setiap wilayah Kelurahan di 

Kecamatan Kota Metro. 

 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses sistematis untuk 

mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup, dan menjamin 

diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan 

keputusan yang bersifat strategis. Secara umum, KLHS berfungsi untuk 

menelaah efek dan/atau dampak lingkungan, sekaligus mendorong 
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pemenuhan tujuan-tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan 

sumberdaya dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. 

 
Kajian Lingkungan Hidup Stategis yang akan diterapkan di Wilayah 

Kecamatan Metro Timur diantaranya : 

1. Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), salah satu sasarannya 

adalah dengan penambahan titik – titik pembuatan taman di setiap 

Wilayah Strategis pada kelurahan yang ada di Kecamatan Metro 

Timur. 

2. Penambahan program penanaman Pohon yang sebelumnya telah 

diprogramkan di wilayah Kecamatan Metro Timur sebagai pilot project 

dengan penanaman 1.000 batang pohon di bantaran irigasi Kelurahan 

Tejoagung, untuk kedepannya akan dikembangkan lagi di setiap 

Kelurahan Wilayah Kecamatan Metro Timur sebagai penyediaan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH); 

3. Mengembangkan areal sekitar wilayah Irrigasi yang membentang di 

Kelurahan Iringmulyo, Tejoagung dan Tejosari menjadi areal Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) pengembangan ekonomi kerakyatan kecil  

dengan pembuatan keramba – keramba Ikan pada titik – titik klaster 

tertentu serta akan dibuat suatu wisata air, dengan penerapan Konsep 

Lingkungan Perairan bersih dan sehat. 

 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Kecamatan Metro Timur mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah, dari tugas ini posisi Kecamatan memiliki peran 

penting dalam pengembangan Wilayah yang menjadi urusan otonominya.  

 

Dalam melaksanakan kinerjanya, banyak permasalahan yang dihadapi 

oleh aparatur pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Metro Timur 

dalam pelayanan publik bidang pembuatan KTP dan KK. Faktor yang 
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menjadi penghambat dalam pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah 

daerah di Kecamatan Metro Timur dalam pelayanan publik selain faktor 

internal birokrasi publik, juga faktor eksternal, yakni berupa dinamika 

masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat sebagai pihak yang dilayani.  Masalah yang dihadapi aparatur 

pemerintah daerah, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun 

eksternal muaranya lebih banyak diarahkan pada kinerja aparatur 

pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diamanatkan 

kepadanya 

 
Berdasarkan tugas pokok yang dibebankan kepada Kecamatan maka 

ditentukanlah Isu – isu strategis yang di angkat oleh Kecamatan Metro 

Timur yaitu diantaranya; 

• Peningkatan kualitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 

• Mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung 

jawab serta meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

• Peningkatan koordinasi dengan instansi dan masyarakat 

• Peningkatan  Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan  

• Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; 

 

 

 

 

 


