
 

  

RENSTRA 2021 – 2026 

KECAMATAN METRO TIMUR 
V -  1 

 

 

BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
 
 
 

 
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, dirancang 

secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif, untuk 

mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) 

SKPD.  

 
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD 

Kecamatan Metro Timur menetapkan strategi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana 

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang berbasis Elektronik 

melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi; 

2. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP pelayanan kantor 

Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat; 

3. Meningkatkan Koordinasi dengan OPD terkait mengenai update data-

data yang akurat dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi dan 

informasi; 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan 

pembangunan dengan melibatkan berbagai lembaga kemasyarakatan 

secara optimal;  

5. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai Tokoh Masyarakat dalam 

meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang taat membayar PBB; 

6. Meningkatkan Koordinasi dengan berbagai unsur Pimpinan di Tingkat 

Kecamatan serta seluruh elemen masyarakat dalam menekan dan 

menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat. 

7. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan institusi lain dalam 

mengatasi dampak social dari semakin banyaknya warga 
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pendatang/penduduk tinggal sementara serta semakin menjamurnya 

pedagang kaki lima yang berdagang di pinggir jalan, di trotoar dan 

disekitar area lapangan kampus. 

 
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian 

kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk 

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.  

 

Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola 

pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal 

yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi 

kegiatan masyarakat.  

 
Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Metro Timur adalah sebagai 

berikut : 

1. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada aparatur untuk 

mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non 

formal; 

2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan SOP 

yang ada; 

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kemajuan 

tekhnologi dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

4. Monitoring dan evaluasi berbagai program dan kegiatan di Tingkat 

Kecamatan dan Kelurahan; 

5. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait mengenai update data-

data yang akurat dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi dan 

informasi; 

6. Mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai lembaga 

kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat yang ada baik di 

Tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan; 
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7. Melaksanakan sosialisasi tentang taat pajak dan pembinaan serta 

pengawasan secara optimal; 

8. Mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai unsur Pimpinan di 

Tingkat Kecamatan maupun dengan berbagai elemen masyarakat di 

Tingkat Kelurahan dalam menekan dan mengurangi berbagai 

gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat; 

9. Bersama - sama OPD terkait serta institusi lain dalam upaya 

penertiban dan penyediaan fasilitas serta memberikan himbauan 

kepada para pedagang kaki lima untuk tetap menjaga kebersihan, 

ketentraman dan ketertiban. 

 

 

 


