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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN METRO TIMUR 

 

 

 
Kecamatan Metro Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan 

Kecamatan. Secara geografis, Kecamatan Metro Timur memiliki luas 

wilayah 11,71 km2. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai 

berikut : 

- Sebelah Utara  :  Kecamatan Metro Utara 

- Sebelah Selatan   :  Kecamatan Metro Selatan 

- Sebelah Barat  :  Kecamatan Metro Pusat dan Barat 

- Sebelah Timur  :  Kabupaten Lampung Timur 

 
Secara administratif Kecamatan Metro Timur terdiri dari 5 (Lima) 

Kelurahan yaitu : 

- Iringmulyo  

- Yosodadi 

- Yosorejo 

- Tejoagung 

- Tejosari  

Letak pusat pemerintahan Kecamatan berada di Kelurahan Iringmulyo 

yang berjarak + 2 km dari pusat Kota Metro. 

 

2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, 

bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana 
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teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan 

dipimpin oleh Camat.  

 
Selanjutnya diuraikan penjabaran tugas pokok dan fungsi 

Kecamatan Metro Timur, sebagai berikut : 

 
 
1. Kecamatan 

 Kecamatan mempunyai tugas, melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek; 

rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, 

penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang 

dilimpahkan. 

 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, kecamatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a.  Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b.  Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman 

dan ketertiban umum; 

c.  Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 

d.  Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum; 

e.  Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

di tingkat kecamatan; 

f.  Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan 

g.  Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan kelurahan. 
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2. Sekretariat Kecamatan 

 
Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas, melaksanakan 

pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administratif 

kepada seluruh satuan organisasi kecamatan. 

 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kecamatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaannya serta menyusun laporan; 

b. Pelaksanaan administrasi keuangan; 

c. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, 

perlengkapan dan rumah tangga; 

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi kepada 

masing-masing seksi; 

e. Pengusulan pengadaan barang dan kendaraan untuk 

kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 
A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, 

melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan 

kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :  

a. Menghimpun, mencatat, mengelola, pengadaan, 

mengirim dan menyiapkan surat-menyurat; 

b. Melaksanakan Tata Kearsipan surat-menyurat; 

c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris 

kecamatan; 

d. Melakukan urusan rumah tangga; 
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e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan 

upacara; 

f. Menyusun kearsipan kepegawaian; 

g. Mengusulkan Karis/Karsu, Karpeg, Taspen, Gaji Berkala, 

Kenaikan Pangkat dan urusan kepegawaian lainnya; 

h. Menyiapkan/melaporkan absensi Pegawai; 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas. 

 

B. Sub Bagian Keuangan 

 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan 

administrasi keuangan dan perbendaharaan, dengan 

penjabaran tugas sebagai berikut : 

a. Membuat Rencana/Dokumen Kegiatan Anggaran (RKA) 

kecamatan; 

b. Membuat Dokumen/Daftar Penggunaan Anggaran 

(DPA), Dokumen/Daftar Perubahan Anggaran (DPPA) 

kecamatan; 

c. Melaksanakan pengaturan kebutuhan anggaran 

kecamatan; 

d. Membuat/Penyampaian Laporan Triwulan, Semester dan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran kecamatan; 

e. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi 

keuangan kecamatan; 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas. 
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3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 

 
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 

mempunyai tugas, melakukan urusan pemerintahan umum dan 

pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan serta 

keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan, dengan 

penjabaran tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemerintahan; 

b. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan 

penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan 

kelurahan; 

c. Melakukan upaya-upaya untuk menertibkan administrasi 

pertanahan; 

d. Melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah bersama 

instansi terkait; 

e. Melaksanakan administrasi pemerintahan; 

f. Menyelesaikan kasus tanah dan melaksanakan peralihan 

hak-hak atas tanah; 

g. Melakukan pengawasan terhadap penarikan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB); 

h. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan kesatuan 

bangsa, pembinaan organisasi sosial politik dan organisasi 

kemasyarakatan; 

i. Menyiapkan bahan pembinaan keamanan dan ketertiban; 

j. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil; 

k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota; 

l. Menyusun dan menertibkan peraturan perundang-undangan 

di tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai dengan 

ketentuan; 
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m. Menyelesaikan perselisihan antar kelurahan; 

n. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk 

mengetahui terjadinya peralihan hak atas tanah dalam 

wilayah kerjanya; 

o. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan 

pengalihan tanah-tanah bengkok dan yang sejenisnya; 

p. Mengelola dana bantuan kecamatan; 

q. Melaksanakan pembinaan keagrariaan, pembinaan idiologi 

negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik dan 

urusan pemerintahan umum; 

r. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

pemerintahan kelurahan; 

s. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan 

penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan; 

t. Melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan 

tugas-tugas kelurahan; 

u. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan 

ketertiban umum; 

v. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman, 

ketertiban umum dan penegakan Perda dan Keputusan 

Kepala Daerah di lingkup wilayah kecamatan; 

w. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan 

penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah kecamatan; 

x. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penegakkan 

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda 

dengan aparat terkait di wilayah kecamatan; 

y. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar 

mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala 

Daerah di wilayah kecamatan; 

z. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan 

hukum yang menggangu ketentraman dan ketertiban umum; 
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aa. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau 

badan hukum yang melanggar Perda dan Keputusan Kepala 

Daerah; 

bb. Mengambil tindakan prefentif refresif non yudisial terhadap 

warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan 

pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah; 

cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas. 

 

4. Seksi Pembangunan 

 
Seksi Pembangunan mempunyai tugas, melakukan 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan fisik 

dan pelayanan umum, dengan penjabaran tugas sebagai berikut 

: 

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan; 

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana 

pembangunan; 

c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk dalam rangka 

melaksanakan pembinaan potensi sumber daya masyarakat; 

d. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk dalam rangka 

pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah 

kecamatan; 

e. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk bimbingan usaha 

peningkatan kualitas pelayanan transportasi daerah dan 

sungai di wilayah kecamatan; 

f. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program 

pengawasan dan pemeliharaan sarana pasar, sarana 

kesehatan, sarana olahraga, obyek wisata, peribadatan, 

MCK, pemakaman dan telepon umum serta sarana lainnya; 
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g. Menyusun rencana program pembangunan peningkatan 

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; 

h. Memonitoring pelaksanaan proyek pembangunan 

peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; 

i. Bersama instansi teknis melakukan pembinaan 

pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung yang dibiayai 

pemerintah; 

j. Melakukan pengamanan terhadap gedung-gedung 

pemerintah yang tidak/belum dipergunakan instansi/lembaga 

pemerintah lainnya; 

k. Mengawasi pembangunan perumahan dan pemukiman; 

l. Melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan 

bahan galian golongan C dan pemanfaatan air permukaan 

dan air bawah tanah; 

m. Menyusun rencana program pembangunan, 

peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan; 

n. Melaksanakan hasil-hasil Musrenbang Kelurahan; 

o. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang 

pembangunan; 

p. Merekap hasil-hasil Musrenbang Kelurahan; 

q. Membuat data sarana dan prasarana umum (sarana pasar, 

kesehatan, olahraga,  peribadatan, pemakaman dan telepon 

umum serta sarana umum lainnya); 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas. 

 
 

5. Seksi Perekonomian 

 
Seksi Perekonomian mempunyai tugas, menyiapkan bahan 

penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi 



 

  

RENSTRA 2021 – 2026 

KECAMATAN METRO TIMUR 
II- 9 

 

dan distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya, dengan 

penjabaran tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perekonomian; 

b. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan usaha-usaha dan 

kegiatan ekonomi masyarakat produksi, jasa dan distribusi; 

c. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan pengembangan 

perkoperasian, perkreditan rakyat, usaha-usaha informal dan 

pembangunan ekonomi masyarakat; 

d. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan 

pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan asli 

daerah; 

e. Mengupayakan peningkatan tertib administrasi dan 

pemasukan pendapatan asli daerah; 

f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang 

perekonomian; 

g. Melaksanakan pemantauan pola konsumsi masyarakat; 

h. Memasyarakatkan keanekaragaman pangan dan 

peningkatan mutu gizi masyarakat; 

i. Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan izin usaha 

dan mengusulkan penutupan usaha yang melanggar 

peraturan; 

j. Perencanaan pembangunan perternakan lingkup kecamatan; 

k. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber daya 

pertanian; 

l. Melakukan bimbingan penyusunan RUK (Rencana Usaha 

Kelompok) dan RDK/RDKK; 

m. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap 

industri kecil dan industri rumah tangga; 

n. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap kerajinan 

rakyat; 
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o. Memberikan rekomendasi terhadap industri kecil/rumah 

tangga yang layak menerima bantuan; 

p. Merekomendasi pengaturan penempatan papan reklame dan 

billboard; 

q. Bersama instansi teknis melakukan penertiban dan 

pengaturan pedagang kaki lima; 

r. Membantu mengawasi kemetrologian UPTP; 

s. Membantu memberikan rekomendasi dan pertimbangan 

dalam rangka penanaman modal; 

t. Menyebarluaskan informasi mengenai potensi dan peluang 

investasi Kota Metro; 

u. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan 

perkoperasian; 

v. Mendata perusahaan (BUMN/BUMD, swasta, yayasan dan 

koperasi) yang bergerak pada semua sektor usaha yang 

memperkerjakan tenaga kerja; 

w. Membuat persiapan bahan perencanaan pembangunan dan 

sumber daya pembangunan di bidang pertanian yang 

meliputi, tanaman pangan dan holtikultura, peternakan dan 

perikanan; 

x. Melaksanakan koordinasi kegiatan teknis di bidang produksi 

usaha tani dan pengembangan pertanian secara umum; 

y. Menyiapkan latihan penyusunan statistik pertanian 

kecamatan; 

z. Mengadakan supervise kewilayahbinaan/kelompok tani; 

aa. Mengembangkan swadaya dan swakarsa petani; 

bb. Menyusun program rencana kerja penyuluh pertanian; 

cc. Membantu melaksanakan pengujian, survey dan evalusi 

serta penyebarluasan informasi pertanian; 

dd. Membantu dan menyiapkan bahan dan arahan 

kebijaksanaan pembangunan penyuluhan; 
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ee. Membuat dan penyiapan bahan penyusunan laporan 

kegiatan; 

ff. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan bidang industri, 

pertambangan, energi dan pengembangan kepariwisataan 

dan transportasi; 

gg. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan di bidang industri, 

koperasi, pertambangan dan energi, kepariwisataan serta 

transportasi; 

hh. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan industri kecil, koperasi, energi dan 

pengembangan kepariwisataan serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

ii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas. 

 

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat 

 
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, menyiapkan 

bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, 

keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, bantuan dan 

pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan 

serta pembinaan kelestarian lingkungan, dengan penjabaran 

tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan 

rakyat; 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang 

kesejahteraan rakyat; 

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

kesejahteraan rakyat; 
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d. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, 

kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat; 

e. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan 

terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya; 

f. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan 

dan Kesejahteraaan Keluarga (PKK), Karang Taruna, 

Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya; 

g. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah; 

h. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah 

Indonesia (PMI); 

i. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan 

kesejahteraan rakyat (kesehatan, agama, urusan haji dll) 

serta penyandang masalah-masalah sosial (penyandang 

cacat, anak terlantar, jompo, tuna karya, tuna wisma, tuna 

susila dll); 

j. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan 

lingkungan hidup, mengelola sumber daya alam; 

k. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program 

penghijauan dan reboisasi dan penyelamatan tanah dan 

kerusakan alam; 

l. Menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat dan 

tindak kekerasan dan penyelenggaraan hak-hak azasi 

manusia; 

m. Menyusun, mengkoordinasikan kegiatan Lomba-Lomba 

Kesrak, UKS, UKBM, BKB; 

n. Melakukan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga (UP2K); 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas. 

 

 



 

  

RENSTRA 2021 – 2026 

KECAMATAN METRO TIMUR 
II- 13 

 

 
 

Struktur Organisasi Kecamatan Metro Timur 
(Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 39 Tahun 2019). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Sumber Daya Kecamatan Metro Timur 

 
A. Sumber Daya Manusia  

Pegawai Kecamatan Metro Timur saat ini berjumlah 75 orang, 

terdiri dari 17 orang Aparatur Sipil Negara dan 9 orang Tenaga 

Kerja Kontrak di Kecamatan serta 39 orang Aparatur Sipil Negara 

dan 11 orang Tenaga Kerja Kontrak di 5 (Lima) Kelurahan, 

dengan rincian sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini : 

 
 

CAMAT 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SEKSI 

PEMERINTAHAN 

DAN TRANTIB 

 

SEKSI 

PEMBANGUNAN 

 

SEKSI 

PEREKONOMIAN 

SEKSI 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 
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Tabel Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

No. Pangkat Golongan 
Jumlah 
Pegawai 
(orang) 

1. Pembina IV/a 1 

2. Penata Tk. I III/d 17 

3. Penata III/c 10 

4. Penata Muda Tk. I III/b 7 

5. Penata Muda III/a 5 

6. Pengatur Tk. I II/d 6 

7. Pengatur II/c 1  

8. Pengatur muda Tk. I II/b 3 

9. Pengatur muda II/a 3 

10 Juru I/c 1 

11. Juru Muda I/b 1 

12. Tenaga Kontrak - 20 

Jumlah 73 

Sumber : Sekretariat Kecamatan Metro Timur 

 

 

Tabel Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Pendidikan 
Jumlah Pegawai 

(orang) 

1. Pasca Sarjana (S2) 6 

2. Sarjana (S1) 23 

3. Ahli Madya (D3) 1 

4. SMA 41 

5. SMP - 

6. SD 2 

JUMLAH 73 

Sumber : Sekretariat Kecamatan Metro Timur 
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B. Sarana dan Prasarana 

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja 

pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan 

aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Berikut adalah sarana 

dan prasarana yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Metro Timur : 

 Gedung Kantor Kecamatan  :    1  unit 

 Gedung Aula Kecamatan : 1 unit 

 Rumah dinas Camat :    1     unit 

 Kendaraan dinas roda empat  :    2  unit 

 Kendaraan dinas roda dua  :    6  unit 

 Komputer  :    5 unit  

 Printer :    5  unit 

 Laptop/notebook :    3 unit 

 AC :    6 unit 

 Televisi :    1 unit 

 Filling kabinet :    10  buah 

 Lemari besi  :    3  buah 

 Lemari kayu :    6 buah 

 Rak arsip : - buah 

 Meja tulis/kerja :   23  buah 

 Kursi kerja 1 biro :   10 buah 

 Kursi kerja ½ biro :   14 buah 

 Kursi tamu :    2 set 

(Sumber : Sekretariat Kecamatan Metro Timur) 
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2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Timur 

 
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra SKPD 

Kecamatan Metro Timur, telah berupaya memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro kepada Camat yaitu 

berupa pelayanan pembuatan KTP dan KK, rekomendasi IMB dan HO, 

Dispensasi Waktu Nikah serta peningkatan penerimaan pendapataan 

daerah melalui sektor PBB di wilayah Kecamatan Metro Timur. 

Kinerja pelayanan Kecamatan Metro Timur secara lebih lengkap dapat 

dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut : 
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Tabel 2.1 
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Metro Timur 

Kota Metro Tahun 2016 - 2020 

 

Metro Timur,      Oktober 2021 

Camat Metro Timur, 

 
 

FERRY HANDONO, S.IP. 
NIP. 197902231998021001 

No. 
Indikator Kinerja sesuai 
Tugas dan Fungsi SKPD 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target Renstra SKPD 
Tahun 

Realisasi Capaian  
Tahun 

Rasio Capaian pada 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Lancarnya kegiatan 
administrasi perkantoran 

80% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Terbentuknya aparatur 
pemerintah yang disiplin 

80% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 

Tersedianya laporan 
kinerja dan keuangan 
yang lebih sistematis dan 
mudah dimengerti 

80% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 

Terselenggaranya 
penataan kelembagaan, 
optimalisasi kinerja, 
penataan sistem dan 
mekanisme kerja 
perangkat daerah agar 
lebih efektif, efisien dan 
akuntabel (organisasi) 

80% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 2.2 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Metro Timur 

Kota Metro Tahun 2016 – 2020 
 

 

 

 

Metro Timur,      Oktober 2021 

Camat Metro Timur, 

 
 

FERRY HANDONO, S.IP. 
NIP. 197902231998021001 

Uraian 

Anggaran pada 
Tahun 

Realisasi Anggaran pada 
Tahun 

Rasio antara 
Realisasi dan Anggaran 

Tahun 

Rata-rata 
Pertumbuhan 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi 

Belanja Tidak Langsung 1.618.002.406 1.942.400.572 2.198.356.712 2.601.991.026 2.914.521.843 1.564.597.421 1.764.542.031 1.813.670.671 2.542.044.925 2.907.723.942 96,69 90,84 82,50 97,69 99,76 15,89 17,52 

a. Belanja Pegawai 1.618.002.406 1.942.400.572 2.198.356.712 2.601.991.026 2.914.521.843 1.564.597.421 1.764.542.031 1.813.670.671 2.542.044.925 2.907.723.942 96,69 90,84 82,50 97,69 99,76 15,89 17,52 

Belanja Langsung 370.550.000 440.000.000 495.933.715 533.136.921 763.188.033 366.705.242 434.618.879 487.970.374 515.992.576 761.342.895 98,96 98,77 98,39 96,78 99,75 20,52 21,02 

a. Belanja Pegawai 85.728.000 93.040.000 96.270.000 96.510.000 68.760.000 83.703.000 92.040.000 96.270.000 96.510.000 68.760.000 97,63 98,92 100 100 100 4,12 3,48 

b. Belanja Barang dan Jasa 250.186.448 336.372.500 381.262.391 362.583.521 616.117.150 248.366.690 331.998.879 373.299.050 350.389.176 614.272.012 99,27 98,69 97,91 96,63 99,70 28,20 28,82 

c. Belanja Modal 34.635.552 10.587.500 18.401.324 74.043.400 78.310.883 34.635.552 10.580.000 18.401.324 74.043.400 78.310.883 100 99,92 100 100 100 78,12 78,15 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan 

Metro Timur 

 
Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Metro Timur 

selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus 

dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Metro Timur 

untuk 5 (lima) tahun ke depan diantaranya : 

 

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan mudah serta 

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam hal 

pemanfaatkan kemajuan tekhnologi dan informasi; 

2. Peningkatan Sarana dan prasarana yang memadai guna 

mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat serta dalam penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan yang berbasis elektronik; 

3. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi 

masyarakat yang berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat yang 

semakin kritis sehingga menuntut aparatur Pemerintah di 

Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih adaptif dan kompetitif 

memiliki kompetensi serta memahami regulasi yang ada; 

4. Semakin banyaknya jumlah pendatang atau penduduk yang tinggal 

sementara seperti banyaknya mahasiswa dan pelajar yang 

kos/kontrak/sewa dan semakin banyaknya jumlah pedagang kaki 

lima yang berdagang di trotoar maupun di pinggir jalan serta di area 

lapangan kampus terutama disore hingga dini hari yang berpotensi 

mengganggu pengguna jalan, pemandangan kota, ketentraman 

dan ketertiban masyarakat sekitar. 

 

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka 

pengembangan pelayanan Kecamatan Metro Timur antara lain: 
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1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui 

peningkatan pendidikan formal maupun non formal bagi setiap 

Aparatur; 

2. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasaran Pemerintah memiliki 

kemampuan guna mendukung kelancaran Penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis 

elektronik; 

3. Keberadaan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagai mitra 

pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam 

rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui 

koordinasi dan implementasi program pembangunan; 

4. Koordinasi yang baik antar lembaga/instansi di Tingkat Kecamatan 

dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di 

wilayah kecamatan dengan semakin banyaknya jumlah pendatang 

atau penduduk tinggal sementara dan semakin banyaknya jumlah 

pedagang kaki lima di trotoar maupun di pinggir jalan serta di area 

lapangan kampus, disisi lain juga berdampak pada peningkatan 

perekonomian masyarakat, mengurangi angka pengangguran 

disektor informal dan peningkatan PAD melalui retribusi. 

 


