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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Kecamatan Metro Timur 

 
Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Metro Timur 

selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang 

pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Metro 

Timur, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Metro 

Timur untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain : 

 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas khususnya di Kelurahan belum 

seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan 

beban kerja; 

2. Masih kurangnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi 

informasi baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

maupun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan; 

3. Tidak tersedianya update data di kecamatan secara akurat 

karena kurangnya pemanfaatan kemajuan tekhnologi dan 

informasi yang terintegrasi dengan OPD terkait; 

4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat 

kurangnya koordinasi yang baik dengan seluruh elemen 

masyarakat dan Pemerintah Kelurahan dan kecamatan; 

5. Kurangnya koordinasi antar OPD dan Institusi lain dalam 

penanganan berbagai permasalahan, seperti makin 

menjamurnya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, 

trotoar dan sekitar area Lapangan Kampus yang berpotensi 
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menggangu pemandangan kota, pengguna jalan serta 

ketentraman dan ketertiban masyarakat sekitar. 

 
 
 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota 

Terpilih 

 
3.2.1 Visi Kota Metro Tahun 2021 - 2026 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 

Daerah. 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 2021-2026, Visi 

Pembangunan Kota Metro adalah : 

 
“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, 

Sejahtera, dan Berbudaya” 

 
Memperhatikan visi di atas, maka ada 4 pokok visi yang akan 

menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun 

kedepan. Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah : 

 
1. Kota Metro Berpendidikan  

 
Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk 

Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu 

masyarakat cerdas yang mempunyai  daya saing di tingkat 

nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama 

dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro 

Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan 

memperkuat  Intelligence Quotient atau IQ (kecerdasan 
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intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam 

masyarakat); Spiritual Quotient atau SQ (kecerdasan spiritual 

yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan 

diri dengan nilai-nilai positif); dan Emotional Quotient atau EQ 

(kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, 

menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di 

sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat). 

 

2. Kota Metro Sehat 

 
Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun 

masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat 

secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan 

masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan 

ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, 

politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya 

dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui 

peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan 

beragama dan budaya gotong-royong. 

 

3. Kota Metro Sejahtera 

 
Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota 

Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan 

sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro 

Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian 

lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian 

masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal 

dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan 

berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 
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4. Kota Metro Berbudaya  

 
Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota 

Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan 

sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai 

budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun 

dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi 

dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri 

sebagai anak bangsa. 

 

 

3.2.2 Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 

 

Dalam rangka mencapai Visi “Terwujudnya Kota Metro 

Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”, maka 

ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu 

sebagai berikut : 

 
1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan 

yang berdaya saing ditingkat nasional dan global dengan 

menjunjung tinggi nilai keagamaan. 

2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat  sehat  jasmani, rohani, 

dan sehat secara sosial. 

3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur 

fisik secara efektif, efisien, berwawasan  lingkungan, dan 

berkelanjutan. 

4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat  produktif, berdaya 

saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif. 

5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik 

(Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat. 
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a. Misi 1 

 

“Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan 

yang berdaya saing ditingkat nasional dan global 

dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan”. 

 
Komitmen perwujudan Misi 1 akan dilaksanakan melalui : 

1. Pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan 

sistem pendidikan yang inklusif; 

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

berliterasi; 

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

berkompetisi, berinovasi, beradaptasi terhadap 

perubahan global serta menciptakan masyarakat yang 

berkarakter;   

4. Meningkatkan integrasi-kolabarasi tokoh masyarakat 

dan pemangku kepentingan dalam interaksi sosial, 

kegiatan budaya, dan kehidupan beragama; 

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan melalui system pemberdayaan. 

 

Program Kerja : 

1. Menerbitkan Kartu Metro Ceria yang diperuntukkan 

bagi warga miskin dengan fasilitas bantuan pendidikan, 

berobat gratis, dansembako murah. 

2. Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan 

pemberian beasiswa bagi guru dan siswa berprestasi 

3. Membentuk Struktur Organisasi Forum Komunikasi 

Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat kelurahan 

4. Revitalisasi Rumah Pintar Kelurahan 
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5. Penyediaan ruang bagi kelompok seni budaya di 22 

kelurahan 

6. Peningkatan apresiasi di bidang keagamaan 

 

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 1 : Pendidikan; 

Kebudayaan; Perpustakaan; Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa; Kepemudaan dan Olahraga; dan urusan Fungsi 

Penunjang 

 

b. Misi 2 

 
“Mewujudkan masyarakat  sehat  jasmani, rohani, dan 

sehat secara sosial” 

 
Komitmen perwujudan Misi 2 akan dilaksanakan melalui : 

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 

membangun perilaku pola hidup bersih dan sehat; serta 

peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan; 

2. Meningkatkan sifat dan jiwa religius masyarakat Kota 

Metro dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik; 

3. Peningkatan budaya gotong-royong dan kepedulian 

sosial masyarakat. 

 
Program Kerja : 

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan 

2. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB melalui 

JAMA-PAI(Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu) 

3. Perawatan lansia berbasis home care dan hospital base 

4. Peningkatan insentif kader  poskeskel, posyandu, 

posbindu, jumantik, PHBS, LBS, Kelas Ibu dan KB 

5. Peningkatan insentif RT dan RW 
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6. Menggiatkan kembali sistem gotong-royong dan 

siskamling di masyarakat 

7. Meningkatkan insentif bagi pegiat keagamaan, seperti 

kaum, guru ngaji, marbot, dan penggali kubur. 

 
Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 2 : Kesehatan; 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sosial; 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas; Pengendalian 

Penduduk dan KB; dan urusan Fungsi Penunjang 

 

c. Misi 3 

 
“Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur 

fisik secara efektif, efisien, berwawasan  lingkungan, 

dan berkelanjutan” 

 
Komitmen perwujudan Misi 3 akan dilaksanakan melalui : 

1. Meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur 

yang terintegrasi dan berkelanjutan; 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana 

persampahan dengan sistem pengelolaan sampah 

terpadu; 

3. Meningkatkan Sistem Penerangan Lingkungan; 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di ruang public 

dan permukiman sebagai bentuk fasilitasi adaptasi 

terhadap perubahan global; 

5. Mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

 
Program Kerja : 

1. Revitalisasi Stadion Tejosari; 

2. Pembangunan gedung pelayanan publik terpadu; 
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3. Meningkatkan infrastruktur sanitasi dan lingkungan; 

4. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi untuk masyarakat; 

5. Peningkatan kualitas jalan dan drainase yang 

terintegrasi 

6. Peningkatan infrastruktur penerangan lingkungan. 

 
Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 3 : Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; Perhubungan; Lingkungan Hidup; 

Komunikasi dan Informatika; danurusan Fungsi Penunjang 

 

d. Misi 4 

 
“Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing 

dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif” 

 
Komitmen perwujudan Misi 4 akan dilaksanakan melalui : 

1. Menciptakan model-model usaha baru dengan system 

kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, 

dan perguruan tinggi 

2. Mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kota Metro 

melalui sistem informasi data terpadu 

3. Membangun cerative-hub sebagai tempat dengan 

ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas 

kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif 

4. Meningkatkan bantuan sarana produksi pertanian dan 

alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan 

sistem intensifikasi pertanian. 
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Program Kerja : 

Kemitraan Meningkatkan Produk Hasil Pertanian Melalui 

Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat 

Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Petani 

1. Pembukaan 22 Pusat Wirausaha Baru. 

2. Pembukaan Pusat Distribusi Bahan Pokok di 5 (lima) 

Kecamatan 

3. Program Kemitraan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan 

Masyarakat untuk Riset dan Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat (PROGRAM METRO CREATIVE- HUB). 

4. Membangun Creative-Hub (pemasaran produk UMKM 

berbasis digital) 

5. Penciptaan Iklim Wisata Keluarga Terintegrasi. 

6. Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga. 

7. Program Penguatan Distribusi dan Pemasaran. 

 

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 4 : Tenaga 

Kerja; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pangan; 

Penanaman Modal; Pariwisata; Pertanian; Perikanan; 

Perindustrian; Perdagangan; dan urusan Fungsi 

Penunjang 

 

e. Misi 5 

 
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik 

(Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat” 

 
Komitmen perwujudan Misi 5 akan dilaksanakan melalui : 

1. Meningkatkan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang relevan, akurat, serta berkala kepada 

masyarakat, terkait kinerja pemerintah, pengelolaan 

keuangan dan aset daerah serta manajemen pegawai; 
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2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan  secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

3. Meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan 

birokrasi dengan mengedepankan prinsip good 

governance. 

 
Program Kerja : 

1. Penerapan E – Government  secara menyeluruh untuk 

pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat, dan efisien  

2. Penguatan Database Terintegrasi dalam Tata Kelola 

Pemerintahan 

3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan yang 

Terhormat dan Bermartabat 

4. Implementasi Open Government dengan prinsip 

transparansi  

 
Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 5 : Statistika; 

Arsip; Persandian; Perizinan; Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil; dan urusan Fungsi Penunjang. 

 

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra 

Provinsi/Kota Metro 

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan 

Kota Metro menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Metro Timur 

dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja 

Kecamatan Metro Timur yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun kedepan. 

Adapun faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Kecamatan Metro Timur antara lain :  
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1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas khususnya di Kelurahan belum 

seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan 

beban kerja; 

2. Masih kurangnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi 

informasi baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

maupun dalam penyelengaraan Pemerintahan. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

 
Penyusunan Renstra Kecamatan Metro Timur 2021-2026 

memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang 

yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Metro 2011-2031 serta dengan mempertimbangkan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar untuk menetapkan lokasi 

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang 

agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan. 

Kecamatan Metro Timur adalah merupakan pusat pendidikan di Kota 

Metro dengan fasilitas Pendidikan yang tinggi sehingga banyak 

sekali pelajar maupun mahasiswa yang berasal dari luar Kota Metro, 

hal ini berpengaruh dengan makin banyaknya bangunan baru 

sebagai tempat usaha kos dan makin menjamurnya pedagang kaki 

lima yang berdagang dipinggir jalan, disepanjang trotoar dan 

disekitar area Lapangan Kampus sehingga berpengaruh terhadap 

pemandangan kota, ketentraman dan ketertiban pengguna jalan dan 

masyarakat disekitarnya. 
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

 
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di 

masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan 

dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum 

menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu 

identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada 

tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-

permasalahan yang dapat dikendalikan oleh SKPD sendiri dan 

permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh SKPD 

karena keterbatasan kewenangannya. Berdasarkan beberapa telaah 

yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu 

strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis 

Kecamatan Metro Timur Tahun 2016 - 2021 yakni :  

 
1 Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia serta 

Sarana Prasarana dalam hal pemanfaatan kemajuan tekhnologi 

dan informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

akuntabel, efektif dan efisien; 

2 Peningkatan pemanfaatan kemajuan tekhnologi dan informasi 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan; 

3 Penertiban dan pemberian fasilitas bagi pedagang kaki lima 

mengingat semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang 

berdagang di trotoar maupun di pinggir jalan serta di area 

lapangan kampus diwaktu sore hingga dini hari yang berpotensi 

mengganggu ketentraman dan ketertiban bagi pengguna jalan 

maupun masyarakat disekitarnya. 

 


