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BAB IV 
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  

KECAMATAN METRO TIMUR 
 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Metro Timur 

 

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Metro Tahun 2016 – 2021 dan isu-

isu strategis Kecamatan Metro Timur, maka dirumuskan beberapa tujuan 

dan sasaran jangka menengah dari Kecamatan Metro Timur, sebagai 

berikut : 

 

Tujuan  :   Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik (Masyarakat) 

Sasaran yang ingin dicapai adalah; 

• Terciptanya Aparatur Pemerintahan yang baik dalam 

memberikan Pelayanan kepada Masyarakat. 

Indikator Sasaran : 

Persentase Rekomendasi Pelayanan yang diproses : 

a. KTP/KK 

b. IMB 

c. HO 

d. Surat Nikah 

 
Tujuan  :   Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan 

Sasaran yang ingin dicapai adalah; 

• Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 

pembangunan. 

Indikator Sasaran : 

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses 

Perencanaan Pembangunan 
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2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan melalui Ketaatan Membayar PBB 

3. Jumlah Kegiatan Sosial, Agama dan 

Kemasyarakatan yang Terfasilitasi. 

 

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah 

SKPD Kecamatan Metro Timur dapat dilihat pada tabel IV.1 

sebagai berikut : 
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4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Metro Timur 

 

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan 

Kecamatan Metro Timur yang terurai dalam kebijakan, program dan 

kegiatan strategis. Ditetapkan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan 

sasaran adalah sebagai berikut : 

 

Tujuan  :   Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik 

(Masyarakat) 

1. Peningkatan birokrasi yang transparan, efektif dan 

efisien dalam proses pelayanan publik, sehingga 

dapat meningkatkan mutu layanan publik. 

2. Penyediaan akses terhadap masyarakat mengenai 

informasi pelayanan publik dengan menyediakan data 

dan informasi pembangunan yang telah dan akan 

dilaksanakan. 

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas umum. 

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan 

prasarana kantor 

 

Strategi yang digunakan : 

1. Peningkatan pembinaan Sumber Daya Aparatur 

Kecamatan dan Kelurahan. 

2. Menerapkan sistem manajemen untuk meningkatkan 

mutu layanan kepada masyarakat. 

3. Penerapan birokrasi yang baik, transparan, efektif dan 

efisien sehingga meningkatkan mutu layanan publik. 

4. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor dan fasilitas umum dengan 

mengusulkan dalam penganggaran 

 

Tujuan  :   Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan 

1. Peningkatan pembinaan, penyuluhan/sosialisasi, 

bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat. 
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2. Peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan baik 

secara penyuluhan, pembinaan serta koordinasi 

dengan stake holder. 

3. Peningkatan interaksi berbagai elemen masyarakat 

untuk menciptakan keharmonisan hubungan social 

kemasyarakatan serta menumbuhkan produktivitas 

dan kreativitas kehidupan bermasyarakat. 

4. Peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat 

dalam pelaksanaan dan proses pembangunan. 

 

Strategi yang digunakan : 

1. Pembinaan keterampilan dan pendampingan kepada 

masyarakat dengan  pemanfaatan potensi yang ada. 

2. Pengembangan budaya belajar dan perencanaan 

pembangunan. 

3. Membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat 

dalam rangka menyelesaikan permasalahan dengan 

memanfaatkan potensi yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


