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1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan

dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang memuat program

dan kegiatan, dengan dukungan pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi dan

APBD, swasta dan masyarakat maupun sumber pembiayaan lain yang syah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten

Pesawaran merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah.  RPJM disusun dengan mengacu pada

dokumen perencanaan Pemerintah Propinsi (RPJM Prop) dan Pemerintah Pusat

(RPJM Nasional) guna mensinergikan kebijakan dan program pusat dan daerah

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di setiap kabupaten/kota wajib

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

Selanjutnya, sesuai pasal 4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut,

pemerintah Kabupaten Pesawaran memerlukan dokumen perencanaan daerah

dalam Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh yang

berorientasi  pelayanan publik dan berbasis kinerja, maka Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran

2010-2015 merupakan  penjabaran visi, misi dan program dari kepala daerah

terpilih selama 5 (lima) tahun mendatang.

Visi dan misi kepala daerah selanjutnya dilaksanakan melalui strategi

pembangunan daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai,
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yang dijabarkan dalam arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang akan

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD dan

program kewilayahan. Dokumen tersebut merupakan acuan dalam penyusunan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa

pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mempunyai  kewenangan

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan selain yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat: politik luar negeri, keuangan, yudisial, hankam,

agama dan urusan lain. Ini artinya bahwa pemerintah daerah mempunyai

kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sangat luas dan

utuh. Luas artinya pemerintah daerah dipersilahkan menyelenggarakan semua

urusan sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa campur tangan langsung

dari pemerintah pusat. Utuh artinya daerah diberikan kepercayaan penuh untuk

mengatur dan mengurus semua urusan yang menjadi kewenangannya tersebut

mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

Dengan sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang luas dan

utuh tersebut, maka daerah harus mampu membuat perencanaan pembangunan

secara mandiri. Daerah harus mampu membuat perencanaan pembangunan

yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya, rasional, tepat

sasaran, dapat dilaksanakan, efisien, dan berdampak langsung pada upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat; sebagaimana janji program dari calon

kepala daerah pada saat kampenye pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu, dalam menyeimbangkan tuntutan legalitas dan tuntutan

psikopolitik masyarakat terhadap pemerintah daerah (terutama kepala daerah

hasil pemilihan kepala daerah secara langsung), maka pada dasarnya proses

perencanaan pembangunan harus mencakup substansi pendekatan :

1. Politik; pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah

proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon

kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah

penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon kepala

daerah pada saat kampanye ke dalam dokumen RPJMD sebagai jawaban

atas program yang ditawarkan tersebut.
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2. Teknokratik; pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan

kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk

itu.

3. Partisipatif; pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini

adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up); pendekatan top-

down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana

hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui

musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa.

maka daerah harus mampu membuat perencanaan pembangunan secara

mandiri. Daerah harus mampu membuat perencanaan pembangunan yang

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya, rasional, tepat

sasaran, dapat dilaksanakan, efisien, dan berdampak langsung pada upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJM Kabupaten Pesawaran 2010-2015 disusun

dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan daerah dalam kurun

waktu 5 tahun, yang akan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan dijabarkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tujuan penyusunan RPJM Kabupaten Pesawaran adalah:

1. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah

(pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) didalam mewujudkan tujuan

pembangunan daerah sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang

disepakati bersama.

2. Salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan setiap satuan

kerja perangkat daerah.

3. Menjabarkan kondisi umum daerah dalam konstelasi regional, sekaligus

memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi

dan misi daerah.
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4. Menjadi panduan penyusunan program dan kegiatan yang terpadu, terarah

dan terukur bagi jajaran aparatur Pemerintah dan DPRD Kabupaten

Pesawaran.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten Pesawaran, sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran   Negara   Republik

Indonesia  Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

8. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

9. Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007  tentang Pembentukan

Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara RI

Tahun 2007 Nomor 99)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Pemerintahan Daerah;
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 –

2014.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor

0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014.

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Lampung Tahun 2005 - 2025;

24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung

Tahun 2010-2014;

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pesawaran ini tidak dapat dilepaskan dan harus berintegrasi dengan keberadaan

dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai dasar penyelenggaraan

pemerintahan. Bagan berikut ini adalah kaitan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten Pesawaran dengan dokumen–dokumen

perencanaan pembangunan lainnya.
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Bagan 1 : Hubungan RPJM Kabupaten Pesawaran 2010 – 2015
dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesawaran 2010 -

2015 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan RPJM, maksud

dan tujuan, landasan hukum,  serta sistematika penyusunan.

BAB II. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran
Menguraikan Kondisi Umum Daerah Kabupaten Pesawaran saat

disusunnya dokumen RPJM  dan Predeksi kondisi umum daerah

selama 5 (lima) tahun mendatang
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Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka
Pendanaan
Menguraikan tentang kondisi Pengelolaan Keuangan Daerah serta

Kerangka Pendanaan Kabupaten Pesawaran sehingga kebijakan

bidangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pencapaian

program dan kegiatan yang akan diprioritaskan serta prediksi kondisi

umum daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab IV. Analisis Isu-isu Strategis
Menguraikan tentang isu-isu strategis yang berkembang atau

permasalahan dan tantangan  yang menjadi  prioritas di kabupaten

Pesawaran.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Menguraikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang menjadi orientasi

utama dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan

Kabupaten Pesawaran selama 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan
Menguraikan Stategi dan Arah kebijakan dalam mengimplementasikan

program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program

dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi kepala

daerah terpilih sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab ini menyajikan penjabaran kebijakan umum kepala daerah terpilih

sebagai arah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun

lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Substansi dari Bab ini adalan

rumusan program (baik SKPD maupun lintas SKPD) yang selanjutnya

akan diturunkan ke dalam bentuk kegiatan serta indikator output

(capaian) dari masing-masing kegiatan. Program dan kegiatan ini juga

menjadi landasan bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD sebagai

penjabaran RPJMD 2010-2015.

Dalam bab ini  juga akan diuraikan tentang kegiatan indikatif yang akan

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta asumsi kebutuhan pendanaan per tahun.

Sedangkan rencana kerja terdiri atas rencana kerja kerangka regulasi
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dan kerangka pendanaan yang disusun secara indikatif dan

disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD

Kabupaten Pesawaran, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan

lainnya yang sah.

Bab VIII.  Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Bab ini  akan menguraikan indikator kinerja daerah sebagai ukuran

keberhasilan pelaksanaan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan

dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan

sosial, aparatur dan kepemerintahan, lingkungan hidup dan tata ruang

serta pengembangan infrastruktur.

Bab VIII. Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi
Menguraikan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Kabupaten

Pesawaran serta mekanisme perencanaan transisi untuk

mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan

mengisi kekosongan RKPD dan RPJMD setelah RPJMD berakhir.

Pedoman transisi bertujuan menyelesaikan masalah pembangunan

yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode

RPJMD. Sedangkan kaidah pelaksanaan, memuat ketentuan bahwa

RPJMD ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra

SKPD; digunakan dalam penyusunan RKPD; penguatan peran para

stakeholders dalam pelaksanaan RPJMD; dan menjadi dasar evaluasi

dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan arahan kebijakan nasional.

Lampiran
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B A B

2.1 Letak Geografi dan Batas Administrasi

Kabupaten Pesawaran secara geografis terletak

diantara 104,92° - 105,34° Bujur Timur (BT) dan

5,12° - 5,84° Lintang Selatan (LS), dengan luas

wilayah 1.173,77 km2 atau 117.377 ha dengan

batas administratif adalah :

Sebelah Barat : Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa,

Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih

(Kabupaten Pringsewu).

Sebelah Utara : Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo,

Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan

Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah).

Sebelah Timur : Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan)

Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat

(Kota Bandar Lampung).

Sebelah Selatan : Berbatasan  dengan  Teluk  Lampung   Kecamatan

Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten

Tanggamus;

Keberadaan administratif Kabupaten Pesawaran ini dikukuhkan

berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung tanggal 10 Agustus

2007. Secara administratif, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007 terbagi

dalam tujuh kecamatan.

2 GAMBARAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

10RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

B A B

2.1 Letak Geografi dan Batas Administrasi

Kabupaten Pesawaran secara geografis terletak

diantara 104,92° - 105,34° Bujur Timur (BT) dan

5,12° - 5,84° Lintang Selatan (LS), dengan luas

wilayah 1.173,77 km2 atau 117.377 ha dengan

batas administratif adalah :

Sebelah Barat : Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa,

Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih

(Kabupaten Pringsewu).

Sebelah Utara : Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo,

Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan

Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah).

Sebelah Timur : Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan)

Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat

(Kota Bandar Lampung).

Sebelah Selatan : Berbatasan  dengan  Teluk  Lampung   Kecamatan

Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten

Tanggamus;

Keberadaan administratif Kabupaten Pesawaran ini dikukuhkan

berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung tanggal 10 Agustus

2007. Secara administratif, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007 terbagi

dalam tujuh kecamatan.

2 GAMBARAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

10RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

B A B

2.1 Letak Geografi dan Batas Administrasi

Kabupaten Pesawaran secara geografis terletak

diantara 104,92° - 105,34° Bujur Timur (BT) dan

5,12° - 5,84° Lintang Selatan (LS), dengan luas

wilayah 1.173,77 km2 atau 117.377 ha dengan

batas administratif adalah :

Sebelah Barat : Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa,

Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih

(Kabupaten Pringsewu).

Sebelah Utara : Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo,

Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan

Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah).

Sebelah Timur : Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan)

Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat

(Kota Bandar Lampung).

Sebelah Selatan : Berbatasan  dengan  Teluk  Lampung   Kecamatan

Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten

Tanggamus;

Keberadaan administratif Kabupaten Pesawaran ini dikukuhkan

berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung tanggal 10 Agustus

2007. Secara administratif, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007 terbagi

dalam tujuh kecamatan.
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Tujuh kecamatan baru hasil pemekaran tahun 2007 adalah Kecamatan

Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedongtataan, Negeri

Katon, Tegineneng. Tujuh kecamatan ini sebelum terjadi pemekaran, termasuk

kedalam kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Pesawaran

terdiri atas beberapa pulau dengan jumlah luasan keseluruhan pulau 3.721 Ha.

Tiga pulau yang terbesar adalah Pulau Legundi, Pulau Pahawang, dan Pulau

Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga mempunyai beberapa gunung, yang

tertinggi adalah Gunung Pesawaran dan Gunung Ratai di Kecamatan Padang

Cermin, dengan ketinggian 1.681 m.

Nama-nama kecamatan dalam Kabupaten Pesawaran berikut luas

wilayah, jumlah desa dan dusun di sajikan dalam Tabel 2.1, nama dan luas

pulau di Kabupaten Pesawaran dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 1
Nama, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan,

Jumlah Dusun/RW Tiap Kecamatan
Kabupaten Pesawaran

No. Kecamatan
Luas Wilayah Jumlah

Km2 Ha Desa/
Kelurahan

Dusun/
RW

1. Padang Cermin 317,63 31.763 21 139
2. Punduh Pidada 224,19 22.419 20 82
3. Kedondong 131,11 13.111 20 99
4. Way Lima 99,83 9.983 15 97
5. Gedongtataan 97,06 9.706 19 130
6. Negeri Katon 152,69 15.269 19 111
7. Tegineneng 151,26 15.126 15 78

Jumlah 1.173,77 117.377 129 736
Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka Tahun 2008.

Tabel 2. 2
Nama Dan Luas Pulau-Pulau

di Kabupaten Pesawaran

No. Nama Pulau Luas (Ha) Kecamatan Fungsi dan Manfaat
1. Pulau Kelagian 435 Padang Cermin Hankam
2. Pulau Kelagian Unik - Padang Cermin -
3. Pulau Lahu Lunik 6 Padang Cermin Pertanian
4. Pulau Maitem 39 Padang Cermin Pertanian

5. Pulau Tangkil 11 Padang Cermin Pertanian, Budidaya
Mutiara

6. Pulau Tegal 97,95 Padang Cermin Pertanian
7. Pulau Tembikil - Padang Cermin -
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No. Nama Pulau Luas (Ha) Kecamatan Fungsi dan Manfaat
8. Pulau Legundi 1.742 Punduh Pidada Permukiman
9. Pulau Legundi Tua 49,50 Punduh Pidada Permukiman

10. Pulau Lelangga Balak 4 Punduh Pidada Pertanian

11. Pulau Lelangga Lunik 4 Punduh Pidada Pariwisata/Peristirahata
n

12. Pulau Lok 11 Punduh Pidada Pertanian
13. Pulau Lunik 2 Punduh Pidada Wisata Pantai
14. Pulau Pahawang 694,25 Punduh Pidada Pertanian
15. Pulau Pahawang Lunik - Punduh Pidada -
16. Pulau Pertapaan 0,5 Punduh Pidada -
17. Pulau Serdang 8 Punduh Pidada Permukiman
18. Pulau Seserot 33 Punduh Pidada -
19. Pulau Sijebi 83,50 Punduh Pidada Permukiman
20. Pulau Siuncal 330 Punduh Pidada Permukiman
21. Pulau Tanjung Putus 73,75 Punduh Pidada Budidaya Mutiara

22. Pulau Umang-umang 7,75 Punduh Pidada Pertanian/Penangkaran
Kera

23. Pulau Balak 32 Punduh Pidada Pertanian, Perikanan
24. Pulau Batu Kerbau - Punduh Pidada -
25. Pulau Batu Legundi - Punduh Pidada -
26. Pulau Batu Legundi Balak - Punduh Pidada -
27. Pulau Batu Putih - Punduh Pidada -
28. Pulau Batu Siuncal - Punduh Pidada -
29. Pulau Batu Suluh Balak - Punduh Pidada -
30. Pulau Batu Suluh Lunik - Punduh Pidada -
31. Pulau Batu Bolong - Punduh Pidada -
32. Pulau Dua Balak - Punduh Pidada -
33. Pulau Dua Lunik - Punduh Pidada -
34. Pulau Gaitan - Punduh Pidada -
35. Pulau Kepala Siuncal - Punduh Pidada -
36. Pulau Legongkae - Punduh Pidada -
37. Pulau Legongkae Selatan - Punduh Pidada -

Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka Tahun 2008 dan Dinas PU Kab. Pesawaran, 2008.

2.2 Kondisi Fisik Wilayah

Bagian ini menampilkan profil wilayah Kabupaten Pesawaran

berdasarkan kondisi fisik wilayah yang dimilikinya. Kondisi yang hendak

ditampilkan meliputi : ketinggian lahan, kelerengan, keadaan geologi, fisiografi,

jenis tanah, potensi pergerakan tanah, hidrologi dan penggunaan lahan.
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A. Kelerengan

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pesawaran berdasarkan kemiringan

lerengnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 0 - 8 % dan > 40 %.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metoda interpolasi dapat

diketahui sebagian besar wilayah merupakan wilayah berbukit terjal yang hampir

tersebar di seluruh bagian wilayah. Sedangkan wilayah yang memiliki kondisi

lahan yang cukup datar berada di wilayah bagian utara. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut di bawah ini.

Tabel 2.3
Kelerengan Tanah

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

No. Kecamatan
Kelas Lereng (Ha)

Total %
0-8% >40%

1. Padang Cermin 40,64 35.394,05 35.394,05 30,15

2. Punduh Pidada 22,91 16.277,81 16.300,73 13,89
3. Kedondong 707,13 10.955,67 11.662,80 9,94

4. Way Lima 0,54 14.587,96 14.588,50 12,43
5. Gedongtataan 348,06 11.561,09 11.909,14 10,15

6. Negeri Katon 6.155,76 9.608,04 15.763,81 13,43
7. Tegineneng 4.062,81 7.695,16 11.757,98 10,02

Jumlah 117.377,00
Sumber : Intepretasi Data SRTM Wilayah Lampung. Agustus 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui luas wilayah dengan topografi

0-8% terbesar adalah sebesar 6.155,76 yang tersebar di wilayah Kecamatan

Negeri Katon. Sedangkan  topografi > 40 % terbesar adalah sebesar 35.394,05

yang tersebar di Kecamatan Padang Cermin. Adapun pengelompokkan luas

wilayah berdasarkan kemiringan lereng di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai

berikut :

Kemiringan lereng 0 – 8% : 11.337,85 Ha (9,66 %)

Kemiringan lereng > 40 % : 106.079,78 Ha (90,38 %)
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B. Keadaan Geologi

Secara geologi, di wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa

Formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuarter. Formasi Qhv (Batuan

Gunung Api kuarter muda) merupakan formasi terluas dan mendominasi di

wilayah Kecamatan Gedongtatan, Kecamatan Way Lima. Di Kecamatan Padang

Cermin, formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian

timur. Formasi Tov/Qvt (Batuan Gunung Api Kuarter tua) mendominasi wilayah

Kecamatan Punduh Pidada. Formasi ini juga terdapat di wilayah Kecamatan

Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin di bagian barat

dan selatan.

Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman

ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun

perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi

atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukan kelompok-kelompok

batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Formasi Qt (Endapan Fluvial) terdapat di timur wilayah Kecamatan

Padang Cermin dan timur wilayah Kecamatan Punduh Pidada. Sementara

formasi lainnya tersebar di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang

Cermin, Kecamatan Tegineneng dan Punduh Pidada. Luasan dan sebaran dari

masing-masing formasi geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Pesawaran

disajikan dalam Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 4
Formasi Geologi di Kabupaten Pesawaran

No Kecamatan
Simbol Jenis Batuan

Kds Kgk Km Pzg Pzgk Pzm Qa Qhv Qhy

1 Kedondong 0,00 0,00 777,55 953,95 0,00 0,00 1.359,90 0,00 2.352,36

2 Way Lima 0,00 0,00 0,00 59,72 0,00 0,00 5,21 0,00 7.964,35

3 Negeri Katon 582,86 0,00 0,00 0,00 0,18 334,19 0.00 203,49 0,00

4 Punduh Pidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.838,16 224,59 0,00

5 Tegineneng 45,50 81,00 0,00 0,00 1.061,77 332,25 0,00 1.152,19 0,00

6 Padang Cermin 0,00 0,00 813,72 0,00 0,00 0,00 2.457,25 1.130,84 9.925,68

7 Gedongtataan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.055,39

Jumlah 628,35 81,00 1.591,27 1.013,67 1.061,95 666,44 7.660,51 2.711,11 25.297,78

Bersambung...
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wilayah Kecamatan Gedongtatan, Kecamatan Way Lima. Di Kecamatan Padang

Cermin, formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian

timur. Formasi Tov/Qvt (Batuan Gunung Api Kuarter tua) mendominasi wilayah

Kecamatan Punduh Pidada. Formasi ini juga terdapat di wilayah Kecamatan

Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin di bagian barat

dan selatan.

Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman

ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun

perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi

atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukan kelompok-kelompok

batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Formasi Qt (Endapan Fluvial) terdapat di timur wilayah Kecamatan

Padang Cermin dan timur wilayah Kecamatan Punduh Pidada. Sementara

formasi lainnya tersebar di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang

Cermin, Kecamatan Tegineneng dan Punduh Pidada. Luasan dan sebaran dari

masing-masing formasi geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Pesawaran

disajikan dalam Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 4
Formasi Geologi di Kabupaten Pesawaran

No Kecamatan
Simbol Jenis Batuan

Kds Kgk Km Pzg Pzgk Pzm Qa Qhv Qhy

1 Kedondong 0,00 0,00 777,55 953,95 0,00 0,00 1.359,90 0,00 2.352,36

2 Way Lima 0,00 0,00 0,00 59,72 0,00 0,00 5,21 0,00 7.964,35

3 Negeri Katon 582,86 0,00 0,00 0,00 0,18 334,19 0.00 203,49 0,00

4 Punduh Pidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.838,16 224,59 0,00

5 Tegineneng 45,50 81,00 0,00 0,00 1.061,77 332,25 0,00 1.152,19 0,00

6 Padang Cermin 0,00 0,00 813,72 0,00 0,00 0,00 2.457,25 1.130,84 9.925,68

7 Gedongtataan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.055,39

Jumlah 628,35 81,00 1.591,27 1.013,67 1.061,95 666,44 7.660,51 2.711,11 25.297,78

Bersambung...
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Lanjutan...

No. Kecamatan
Simbol Jenis Batuan

Total %
Qpt Qtk Qtl Tm Tmda Tmgr Tmpk Tomh Tpos Tpot

1. Kedondong 0,00 0,00 1.061,96 27,15 0,00 0,00 0,00 8.948,35 0,00 0,00 15.481,21 13,19

2. Way Lima 0,00 0,00 95,59 0,00 0,00 0,00 0,00 57,32 0,00 0,00 8.182,19 6,97

3. Negeri Katon 0,00 0,00 7.832,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 8.960,76 7,63

4 Punduh Pidada 0,00 0,00 14.601,53 0,00 3.125,14 0,00 27,49 8.981,50 0,00 569,98 31.368,39 26,72

5 Tegineneng 741,73 14,04 3.336,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.764,74 5,76

6 Padang Cermin 0,00 0,00 14.011,88 0,00 2.819,71 10,88 53,52 5.356,21 442,12 2.918,46 39.940,27 34,03

7 Gedongtataan 0,00 0,00 1.624,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.679,44 5,69

Jumlah 741,73 14,04 42.563,51 27,15 5.944,85 10,88 81,01 23.343,38 442,12 3496,24 117.377

Sumber : Peta Geologi Lembar Tanjung Karang dan Kota Agung Skala 1 : 250.000

C. Kawasan Rawan Bencana

Dari Tabel 2.5 diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten

Pesawaran termasuk dalam klasifikasi jenis pergerakan potensi tanah rendah

sebesar 16.696,11 ha yang tersebar di Kecamatan Padang Cermin dan jenis

potensi menengah sebesar 18.726,33 ha yang tersebar di Kecamatan Padang

Cermin.

Karena sebagian wilayah Kabupaten Pesawaran  merupakan kawasan

pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, maka

sepanjang pesisir tersebut merupakan kawasan rawan bencana tsunami.

Sedangkan kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Punduh Pidada dan

Padang Cermin yang diakibatkan meluapnya Sungai Padang Cermin dan Sungai

Punduh.

Tabel 2. 5
Potensi Pergerakan Tanah Di Kabupaten Pesawaran

No. Kecamatan
Jenis Potensi Pergerakan (Ha)

Total %Potensi
Rendah

Potensi
Menengah

1. Padang Cermin 4.568,72 7.090,04 11.658,75 9,93
2. Punduh Pidada 8.686,78 5.896,63 14.583,41 12,42
3. Kedondong 15.758,35 0,00 15.758,35 13,43
4. Way Lima 9.660,08 6.635,02 16.295,11 13,88
5. Gedongtataan 8.657,35 3.096,56 11.753,91 10,01
6. Negeri Katon 16.696,11 18.726,33 35.422,44 30,18
7. Tegineneng 8.670,13 3.234,90 11.905,02 10,14

Jumlah 117.377,00
Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Agustus 2009

15RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Lanjutan...

No. Kecamatan
Simbol Jenis Batuan

Total %
Qpt Qtk Qtl Tm Tmda Tmgr Tmpk Tomh Tpos Tpot

1. Kedondong 0,00 0,00 1.061,96 27,15 0,00 0,00 0,00 8.948,35 0,00 0,00 15.481,21 13,19

2. Way Lima 0,00 0,00 95,59 0,00 0,00 0,00 0,00 57,32 0,00 0,00 8.182,19 6,97

3. Negeri Katon 0,00 0,00 7.832,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 8.960,76 7,63

4 Punduh Pidada 0,00 0,00 14.601,53 0,00 3.125,14 0,00 27,49 8.981,50 0,00 569,98 31.368,39 26,72

5 Tegineneng 741,73 14,04 3.336,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.764,74 5,76

6 Padang Cermin 0,00 0,00 14.011,88 0,00 2.819,71 10,88 53,52 5.356,21 442,12 2.918,46 39.940,27 34,03

7 Gedongtataan 0,00 0,00 1.624,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.679,44 5,69

Jumlah 741,73 14,04 42.563,51 27,15 5.944,85 10,88 81,01 23.343,38 442,12 3496,24 117.377

Sumber : Peta Geologi Lembar Tanjung Karang dan Kota Agung Skala 1 : 250.000

C. Kawasan Rawan Bencana

Dari Tabel 2.5 diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten

Pesawaran termasuk dalam klasifikasi jenis pergerakan potensi tanah rendah

sebesar 16.696,11 ha yang tersebar di Kecamatan Padang Cermin dan jenis

potensi menengah sebesar 18.726,33 ha yang tersebar di Kecamatan Padang

Cermin.

Karena sebagian wilayah Kabupaten Pesawaran  merupakan kawasan

pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, maka

sepanjang pesisir tersebut merupakan kawasan rawan bencana tsunami.

Sedangkan kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Punduh Pidada dan

Padang Cermin yang diakibatkan meluapnya Sungai Padang Cermin dan Sungai

Punduh.

Tabel 2. 5
Potensi Pergerakan Tanah Di Kabupaten Pesawaran

No. Kecamatan
Jenis Potensi Pergerakan (Ha)

Total %Potensi
Rendah

Potensi
Menengah

1. Padang Cermin 4.568,72 7.090,04 11.658,75 9,93
2. Punduh Pidada 8.686,78 5.896,63 14.583,41 12,42
3. Kedondong 15.758,35 0,00 15.758,35 13,43
4. Way Lima 9.660,08 6.635,02 16.295,11 13,88
5. Gedongtataan 8.657,35 3.096,56 11.753,91 10,01
6. Negeri Katon 16.696,11 18.726,33 35.422,44 30,18
7. Tegineneng 8.670,13 3.234,90 11.905,02 10,14

Jumlah 117.377,00
Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Agustus 2009

15RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Lanjutan...

No. Kecamatan
Simbol Jenis Batuan

Total %
Qpt Qtk Qtl Tm Tmda Tmgr Tmpk Tomh Tpos Tpot

1. Kedondong 0,00 0,00 1.061,96 27,15 0,00 0,00 0,00 8.948,35 0,00 0,00 15.481,21 13,19

2. Way Lima 0,00 0,00 95,59 0,00 0,00 0,00 0,00 57,32 0,00 0,00 8.182,19 6,97

3. Negeri Katon 0,00 0,00 7.832,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 8.960,76 7,63

4 Punduh Pidada 0,00 0,00 14.601,53 0,00 3.125,14 0,00 27,49 8.981,50 0,00 569,98 31.368,39 26,72

5 Tegineneng 741,73 14,04 3.336,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.764,74 5,76

6 Padang Cermin 0,00 0,00 14.011,88 0,00 2.819,71 10,88 53,52 5.356,21 442,12 2.918,46 39.940,27 34,03

7 Gedongtataan 0,00 0,00 1.624,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.679,44 5,69

Jumlah 741,73 14,04 42.563,51 27,15 5.944,85 10,88 81,01 23.343,38 442,12 3496,24 117.377

Sumber : Peta Geologi Lembar Tanjung Karang dan Kota Agung Skala 1 : 250.000

C. Kawasan Rawan Bencana

Dari Tabel 2.5 diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten

Pesawaran termasuk dalam klasifikasi jenis pergerakan potensi tanah rendah

sebesar 16.696,11 ha yang tersebar di Kecamatan Padang Cermin dan jenis

potensi menengah sebesar 18.726,33 ha yang tersebar di Kecamatan Padang

Cermin.

Karena sebagian wilayah Kabupaten Pesawaran  merupakan kawasan

pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, maka

sepanjang pesisir tersebut merupakan kawasan rawan bencana tsunami.

Sedangkan kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Punduh Pidada dan

Padang Cermin yang diakibatkan meluapnya Sungai Padang Cermin dan Sungai

Punduh.

Tabel 2. 5
Potensi Pergerakan Tanah Di Kabupaten Pesawaran

No. Kecamatan
Jenis Potensi Pergerakan (Ha)

Total %Potensi
Rendah

Potensi
Menengah

1. Padang Cermin 4.568,72 7.090,04 11.658,75 9,93
2. Punduh Pidada 8.686,78 5.896,63 14.583,41 12,42
3. Kedondong 15.758,35 0,00 15.758,35 13,43
4. Way Lima 9.660,08 6.635,02 16.295,11 13,88
5. Gedongtataan 8.657,35 3.096,56 11.753,91 10,01
6. Negeri Katon 16.696,11 18.726,33 35.422,44 30,18
7. Tegineneng 8.670,13 3.234,90 11.905,02 10,14

Jumlah 117.377,00
Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Agustus 2009



16RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

D. Hidrologi

Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Kandis dengan

panjang 50 km dan daerah aliran seluas 336 km2. Bentukan morfologi, jenis

batuan, proses-proses geomorfik serta keadaan tata air yang ada di Kabupaten

Pesawaran sangat menentukan pola drainasenya. Daerah pegunungan dan

perbukitan yang pada umumnya mempunyai gradient yang cukup besar

membentuk pola drainase dendritik, sedang di daerah dimana proses tektonik

nyata mempunyai pola drainase rectangular. Daerah volkan dengan bentukan-

bentukan kerucut yang masih utuh membentuk pola radial di daerah puncak dan

lereng atas, sedang di lereng tengah dan bawah paralel dan sub-paralel. Selain

itu juga terdapat sungai-sungai yang lebih kecil seperti terlihat pada Tabel 2.6,
dan Tabel 2.7

Tabel 2.6
Sungai-Sungai Di Kabupaten Pesawaran

No. Nama Sungai Panjang (Km) Luas DAS (Km2)
1. Way Ratai 32,0 192,6
2. Way Sabu 19,0 76,0
3. Way Kahuripan 14,0 56,5
4. Way Kuala 18,0 56,0
5. Way Padang Ratu 25,0 89,8
6. Way Bulok 35,0 463,6
7. Way Awi 9,0 87,0
8. Way Semah 32,0 149,7
9.. Way Negara Ratu 22,0 65,5
10. Way Tabak 25,0 92,0
11. Way Baturaja 28,0 120,0
12. Way Rilau 30,0 95,0
13. Way Kubu Batu 20,0 75,0
14. Way Lunik Penengahan 35,0 145,0
15. Wau Lunik Hulu 24,0 92,0
16. Way Mada 19,0 76,0
17. Way Kedondong 15,0 65,0
18. Way Lipang 25,0 89,0
19. Way Kandis 50,0 336,0
20. Way Galih 36,0 217,0
21. Way Sulan / Bekerang 30,0 156,5
22. Way Ketibung 35,0 406,5
23. Way Pisang 33,0 187,0
24. Way Melatak / Durian 20,0 51,6
25. Way Serdang 11,0 25,0
26. Way Sekampung Anak 30,0 41,8
27. Way Kenali 15,0 87,5
28. Way Ngison 7,0 44,0
29. Way Sekampung Ruas I 18,0 172,0
30. Way Sekampung Ruas II 8,0 21,0
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No. Nama Sungai Panjang (Km) Luas DAS (Km2)
31. Way Sekampung Ruas III 21,0 48,2
32. Way Sekampung Ruas IV 15,0 56,0
33. Way Sekampung Ruas V 25,0 45,0
34. Way Sekampung Ruas VI 14,0 33,4
35. Way Sekampung Ruas VII 19,0 33,2
36. Way Sekampung Ruas VIII 11,0 53,0
37. Way Sekampung Ruas IX 9,0 35,0
38. Way Sekampung Ruas X 3,0 28,3
39. Way Sekampung Ruas XI 10,0 15,0
40. Way Sekampung Ruas XII 25,0 167,0
41. Way Sekampung Ruas XIII 12,0 47,0
42. Way Sekampung Ruas XIV 25,0 302,0
43. Way Sekampung Ruas XV 24,0 148,0

Jumlah 933,0 4.842,7
Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka Tahun 2010

Tabel 2.7
Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Pesawaran

No. Kecamatan
Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Ha

Total %Das Way
Sekampung

Das Way
Sekampung DS

Das Way
Seputih

1. Padang Cermin 714,82 34.707,61 0,00 35.422,43 30,18

2. Punduh Pidada 0,00 16.295,09 0,00 16.295,09 13,88

3. Kedondong 11.024,09 634,68 0,00 11.658,77 9,93

4. Way Lima 12.692,96 1.890,48 0,00 14.583,44 12,42

5. Gedongtataan 11.613,43 291,58 0,00 11.905,01 10,14

6. Negeri Katon 15.245,93 0,00 512,43 15.758,36 13,43

7. Tegineneng 3.766,65 0,00 7987,25 11.753,91 10,01

Jumlah 117.377,00
Sumber : BPDAS Way Sekampung, Way Sekampung DS, Way Seputih. Agustus 2010

E. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah cerminan pola aktivitas masyarakat di suatu

wilayah. Secara umum pola penggunaan lahan dapat diperinci dalam beberapa

jenis penggunaan, yaitu perkampungan dan permukiman, sawah, tegalan,

ladang, kebun campuran, peternakan, hutan, waduk, alang-alang, semak,

rumput, dan lain-lain penggunaan. Penggunaan lahan juga seringkali dipengaruhi

oleh faktor lingkungan fisik yang ada seperti ketinggian lahan, kemiringan lereng,

jenis tanah dan curah hujan yang ada.
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No. Nama Sungai Panjang (Km) Luas DAS (Km2)
31. Way Sekampung Ruas III 21,0 48,2
32. Way Sekampung Ruas IV 15,0 56,0
33. Way Sekampung Ruas V 25,0 45,0
34. Way Sekampung Ruas VI 14,0 33,4
35. Way Sekampung Ruas VII 19,0 33,2
36. Way Sekampung Ruas VIII 11,0 53,0
37. Way Sekampung Ruas IX 9,0 35,0
38. Way Sekampung Ruas X 3,0 28,3
39. Way Sekampung Ruas XI 10,0 15,0
40. Way Sekampung Ruas XII 25,0 167,0
41. Way Sekampung Ruas XIII 12,0 47,0
42. Way Sekampung Ruas XIV 25,0 302,0
43. Way Sekampung Ruas XV 24,0 148,0

Jumlah 933,0 4.842,7
Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka Tahun 2010

Tabel 2.7
Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Pesawaran

No. Kecamatan
Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Ha

Total %Das Way
Sekampung

Das Way
Sekampung DS

Das Way
Seputih
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5. Gedongtataan 11.613,43 291,58 0,00 11.905,01 10,14

6. Negeri Katon 15.245,93 0,00 512,43 15.758,36 13,43

7. Tegineneng 3.766,65 0,00 7987,25 11.753,91 10,01

Jumlah 117.377,00
Sumber : BPDAS Way Sekampung, Way Sekampung DS, Way Seputih. Agustus 2010
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Jenis penggunaan lahan terbesar di

Kabupaten Pesawaran pada tahun

2010 adalah didominasi oleh

penggunaan hutan negara yaitu

sebesar 30.300 Ha atau 25,81%

dari luas wilayah Kabupaten

Pesawaran sebesar 117.377 Ha,

kemudian 19,58% atau 22.977 Ha

untuk kebun/tegal, dan disusul

kemudian penggunaan lahan untuk

hutan rakyat seluas 13.300 Ha atau 11,33%. Sedangkan jenis penggunaan lahan

terkecil di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007 yaitu pengembalaan/padang

rumput sekitar 16 Ha atau 0,01%. Khusus untuk penggunan lahan sawah, dibagi

dalam irigasi teknis 2.837 Ha, irigasi setengah teknis 2.771 Ha, irigasi sederhana

1.007 Ha, irigasi desa/non PU 2.153 Ha, tadah hujan 4.022 Ha, dan lebak 252

Ha.

Untuk mengetahui rincian luasan penggunaan lahan tersebut di atas dapat

dilihat sebagaimana pada Tabel 2.8, dan Gambar 2.1.

Tabel 2. 8
Jenis Dan Luas Penggunaan Lahan Di Tiap Kecamatan

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

No. Jenis Penggunaan
Lahan

Dalam Setahun
Ditanami Padi Sementara

Tidak
Diusahakan

Jumlah %
Satu Kali Dua

Kali
I LAHAN SAWAH

1. Irigasi Teknis - 2.777 60 2.837 2,4

2. Irigasi Setengah
Teknis - 2.771 - 2.771 2,36

3. Irigasi Sederhana - 977 30 1.007 0,86
4. Irigasi Desa/non PU - 2.153 - 2.153 1,83
5. Tadah Hujan 1.761 2.261 - 4.022 3,43
6. Pasang Surut - - 0 0
7. Lebak - 252 - 252 0,21
8. Polder dan Lainnya - - - 0 0
II BUKAN LAHAN SAWAH
1. Perkarangan 8.801 7,5
2. Tegal/Kebun 22.977 19,56
3. Ladang/Huma 7.080 6,03
4. Penggembalaan/Padang Rumput 16 0,01
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No. Jenis Penggunaan
Lahan

Dalam Setahun
Ditanami Padi Sementara

Tidak
Diusahakan

Jumlah %
Satu Kali Dua

Kali
5. Hutan Rakyat 13.300 11,33
6. Hutan Negara 30.300 25,81
7. Perkebunan 12.178 10,38
8. Lain-lain 8.389 7,15
9. Sementara Tidak Diusahakan 65 0,06

10. Rawa-rawa 331 0,28
11. Tambak 637 0,54
12. Kolam/Tebat/Empang 261 0,22

Jumlah (I + II) 117.377 100
Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka Tahun 2010

Gambar 2.1
Grafik luasan penggunaan lahan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

Sumber : Tabel 2.8

2.3 Kependudukan

a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Berdasarkan data jumlah penduduk Tahun 2010, Kabupaten Pesawaran

memiliki jumlah penduduk 397.294 jiwa, dengan persebaran di Kecamatan

Padang Cermin 88.057 jiwa (22,2%), Kecamatan Punduh Pidada 25.919 jiwa

(6,5%), Kecamatan Kedondong 57.491 jiwa (14,5%), Kecamatan Way Lima

29.743 jiwa (7,5%), Kecamatan Gedongtataan 42.310 jiwa (21,6%), Kecamatan

Negeri Katon 60.683 jiwa (15,3%) dan Kecamatan Tegineneng 49.705 jiwa

(12,5%).
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Gedong Tatan
21%

Negeri Katon
15%

Persebaran penduduk terbesar di Kabupaten Pesawaran pada Tahun

2010 berada di Kecamatan padang cermin yang mencapai 22,2% dari total

jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran. Sementara persebaran terendah

terdapat di Kecamatan Punduh Pidada sebesar 25.919 jiwa atau 6,5% dari total

jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan

persebaran penduduk Kabupaten Pesawaran menurut kecamatan Tahun 2010

dapat dilihat pada Tabel 2.9, Gambar. 2.2.
Tabel 2. 9

Jumlah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Pesawaran
Menurut Kecamatan Tahun 2009

N
o. Kecamatan

Jumlah
Rumah
Tangga

(KK)

Jumlah
Penduduk
Laki-laki

(Jiwa)

Jumlah
Penduduk

Perempuan
(Jiwa)

Jumlah
Penduduk

(Jiwa)
Sebaran

(%)

1. Padang
Cermin 21.416 45.922 42.135 88.057 22,2

2. Punduh
Pidada 6.526 13.650 12.269 25.919 6,5

3. Kedondong 14.011 30.007 27.484 57.491 14,5
4. Way Lima 7.307 15.359 14.384 29.743 7,5
5. Gedongtataan 20.751 43.384 42.310 85.696 21,6
6. Negeri Katon 15.910 31.157 29.526 60.683 15,3
7. Tegineneng 12.857 25.453 24.252 49.705 12,5

Kabupaten
Pesawaran 98.778 204.934 192.360 397.294 100

Sumber : BPS dan Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, Tahun 2010.

Gambar 2.2
Grafik Persebaran Penduduk Kabupaten Pesawaran

Menurut Kecamatan Tahun 2009
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Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan penduduk dengan laju

pertumbuhan penduduk sebesar 3, 42%, pada Tahun 2031 diperkirakan jumlah

penduduk di Kabupaten Pesawaran akan mencapai 805.021 Jiwa. Untuk lebih

jelasnya, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran menurut kecamatan

Tahun 2011─2031 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Proyeksi Penduduk

Kabupaten Pesawaran 2011 - 2031

No. Kecamatan 2011 2016 2021 2026 2031

1. Padang Cermin 91.069 107.744 127.472 150.812 178.426

2. Punduh Pidada 26.805 31.714 37.520 44.391 52.519

3. Kedondong 59.457 70.344 83.224 98.463 116.492

4. Way Lima 30.760 36.393 43.056 50.940 60.267

5. Gedongtataan 88.627 104.855 124.054 146.769 173.642

6. Negeri Katon 62.758 74.250 87.845 103.930 122.960

7. Tegineneng 51.405 60.817 71.953 85.128 100.715

Kabupaten
Pesawaran

410.881 486.115 575.125 680.432 805.021

Sumber : Hasil Analisa

a. Kepadatan Penduduk

Dengan luas wilayah 1.173,77 km2, kepadatan penduduk Kabupaten

Pesawaran pada Tahun 2010 adalah 391 jiwa/km2, dengan kategori kepadatan

Rendah. Kecamatan Gedongtataan merupakan kecamatan dengan kepadatan

penduduk tertinggi, yaitu 883 jiwa/km2. Sedangkan, kepadatan penduduk

kecamatan lainnya memiliki kategori kepadatan Rendah sampai Sedang. Untuk

lebih jelasnya, kepadatan penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 dapat

dilihat pada Tabel 2.11
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Tabel 2. 10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesawaran

Menurut Kecamatan Tahun 2009

No. Kecamatan
Luas

Wilayah
(Km²)

Jumlah
Penduduk

(jiwa)

Kepadatan
Penduduk 2010

(Jiwa/Km²)
Kategori

Kepadatan

1. Padang Cermin 317,63 88.057 277 Rendah

2. Punduh Pidada 224,19 25.919 116 Rendah

3. Kedondong 131,11 57.491 438 Sedang

4. Way Lima 99,83 29.743 298 Rendah

5. Gedongtataan 97,06 85.696 883 Tinggi

6. Negeri Katon 152,69 60.683 397 Sedang

7. Tegineneng 151,26 49.705 329 Rendah

Kabupaten Pesawaran 1.173,77 397.294 391

Sumber : BPS dan Kabupaten Pesawaran Dalam Angka Tahun 2010 dan Hasil Perhitungan 2010.

Keterangan :
Rendah : 116- 371 iwa/km2

Sedang : 183─627 jiwa/km2

Tinggi : 628 - 883 jiwa/km2

b. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Data struktur penduduk Kabupaten Pesawaran berdasarkan jenis kelamin

Tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih rendah dari jumlah

penduduk laki-laki. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki mencapai 204.934

jiwa dan perempuan mencapai 192.360 jiwa. Kecamatan dengan jumlah

penduduk berjenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat pada Kecamatan Padang

Cermin yang mencapai 45.992 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah

penduduk berkelamin perempuan terbanyak mencapai 42.310 jiwa pada

Kecamatan Gedongtataan. Untuk lebih jelasnya, struktur penduduk Kabupaten

Pesawaran menurut jenis kelamin Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.12
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Tabel 2.12
Struktur Penduduk Kabupaten Pesawaran

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009

No. Kecamatan
Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah

(Jiwa)
Sex Ratio

Laki-Laki Perempuan

1. Padang Cermin 45.922 42.135 88.057 108,99
2. Punduh Pidada 13.650 12.269 25.919 111,26
3. Kedondong 30.007 27.484 57.491 109,18
4. Way Lima 15.359 14.384 29.743 106,78
5. Gedongtataan 43.384 42.310 85.696 102,54
6. Negeri Katon 31.157 29.526 60.683 105,52
7. Tegineneng 25.453 24.252 49.705 104,95

Kabupaten Pesawaran 204.934 192.360 397.294 106,54
Sumber : BPS dan Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, Tahun 2010

c. Sosial Budaya

Adat istiadat di Kabupaten Pesawaran tidak jauh berbeda dengan daerah

Lampung  lainnya. Dengan penduduk yang terdiri dari etnis Lampung, Sunda

dan Jawa, adat istiadat atau tradisi masyarakat Kabupaten Pesawaran adalah

campuran dari beberapa etnis tersebut. Walaupun ada sedikit perbedaan dengan

daerah lain di Lampung, hal ini hanya karena secara geografis.

Peran Kabupaten Pesawaran sebagai kota penyangga Bandar Lampung

juga berpengaruh terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Sebagai kota

penyangga, Kabupaten Pesawaran telah menjadi pilihan tempat tinggal bagi para

pendatang yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda dengan

penduduk asli. Interaksi antara penduduk asli dan pendatang yang berlangsung

intensif dan dalam waktu yang lama telah mengakibatkan terjadinya proses

akulturasi budaya yang kemudian juga memunculkan tradisi baru yang berbeda

dengan tradisi masyarakat sebelumnya.

Secara garis besar suku di Kabupaten Pesawaran dapat dibagi menjadi

dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Dimana

penduduk Asli Lampung, khususnya sub suku Lampung Peminggir umumnya

berdiam di sepanjang pesisir pantai seperti di Kecamatan Padang Cermin dan

Punduh Pidada dan sebagian Kedondong. Sedangkan sub suku Lampung

lainnya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran.
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Penduduk yang bermukim di Kabupaten Pesawaran terdiri dari

bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia seperti; Banten, Jawa Barat,

Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan

lainnya. Dimana dari semua suku tersebut, yang merupakan penduduk

pendatang yang dominan adalah Jawa dan Minang/Melayu. Besarnya suku Jawa

dimungkinkan karena adanya kolonisasi pada jaman penjajahan belanda dan

dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping itu

juga karena secara geografis lokasinya yang dekat dengan Pulau Jawa.

Sejarah mengenai masuknya transmigrasi di wilayah Kabupaten

Pesawaran khususnya dan wilayah Kabupaten Lampung Selatan umumnya

adalah sebagai berikut:

1. Pertama kali adalah kegiatan kolonisasi tahun 1905 yang dilaksanakan oleh

pemerintah kolonial Belanda. Lokasinya di Kecamatan Gedongtataan

dengan membuka desa baru, yaitu Desa Bagelan.

2. Kolonisasi ke dua dilakukan di wilayah Teluk Semangka, Kecamatan

Wonosobo dan Kota Agung pada tahun 1921.

3. Kolonisasi ke tiga dicoba sistem spontan tahun 1923 di wilayah Kota Agung

dan Gedongtataan.

4. Selanjutnya kolonisasi sistem sisipan yaitu disisipkan pada penduduk

setempat, tidak dengan membuka lahan baru di Kecamatan kalianda.

5. Kolonisasi berikutnya tahun 1935 – 1939 dengan sistem Bedol Desa yaitu di

tempatkan di Kecamatan Talang Padang dengan daerah asal dari Kediri

Jawa Timur.

6. Pada tahun 1950 – 1956 telah dilaksanakan sistem transmigrasi di

Kecamatan Sidomulyo, Palas, Penengahan, Tajungan dan Balau Kedaton.

Dengan melihat gambaran di atas, dapatlah diketahui asal-usul penduduk

pendatang di Kabupaten Pesawaran, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa

yang saat ini sudah berkembang pesat. Berdasarkan studi Basis data

Kepariwisataan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2005 diketahui warisan

budaya yang masih ada di Kabupaten Pesawaran adalah di Wisata Budaya Desa

Bagelen Kecamatan Gedongtataan.
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2.4 Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari angka Pendapatan

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku ataupun harga

konstan. PDRB menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan

sumberdaya yang dimilikinya. Selain itu tingkat produktivitas kegiatan-kegiatan

sektoral juga dapat dijadikan acuan dalam menilai kondisi perekonomian suatu

wilayah.

a. Struktur Perekonomian

Dalam kurun waktu 2008 ─ 2009, kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesawaran atas dasar

harga berlaku memperlihatkan kecenderungan meningkat maupun menurun.

Sektor-sektor yang cenderung terus meningkat adalah sektor Industri
pengolahan, Perdagangan, Hotel dan restoran, keuangan serta Jasa. Dalam

kurun waktu tersebut,  kontribusi sektor industri pengolahan meningkat dari

12,65% pada tahun 2008 menjadi 12,66% pada tahun 2009, kontribusi sektor

Perdagangan, hotel, dan restoran meningkat dari 14,15% pada tahun 2008

menjadi 14,26% pada tahun 2009, dan kontribusi sektor Jasa meningkat dari

10,47% pada tahun 2008 menjadi 10,84% pada tahun 2009.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten peawaran tahun tahun 2008-2009,

terlihat bahwa komponen penyumbang PDRB Kabupaten Pesawaran terbesar

adalah berada pada sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp. 1.691.214

juta atau 50,55% pada tahun 2009 . Meskipun begitu, terlihat bahwa kontribusi

sektor ini mengalami penurunan sebesar 0,2% terhadap PDRB.

Selanjutnya diikuti oleh sektor Perdagangan, hotel dan restoran yang

menempati posisi kedua dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten

Pesawaran sebesar Rp. 477.115 juta atau 14,26%. Meskipun begitu terdapat

satu sub sektor yang masih belum memberikan kontribusi yaitu kegiatan

perhotelan. Selain itu, sektor lain yang cukup besar dalam memberikan kontribusi

terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran adalah industri pengolahan sebesar

12,66%. Untuk lebih jelasnya, PDRB Kabupaten Pesawaran menurut lapangan

usaha atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.14 dan Tabel 2.15.
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Tabel 2. 114
PDRB Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan Harga Yang Berlaku Tahun 2008 – 2009

No. Sektor
PDRB Berdasarkan Harga Berlaku

(Rp juta)
2008* 2009**

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan 1.399.096 1.691.214

2. Pertambangan dan Penggalian 7.701 8.933
3. Industri Pengolahan 349.989 423.549
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 4.939 5.876
5. Bangunan/Konstruksi 252.614 286.396
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 391.605 477.115
7 Pengangkutan dan Komunikasi 48.571 60.450
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 22.950 29.436

9 Jasa-Jasa 289.259 3.345.445
Jumlah PDRB 2.766.724 3.345.445

Sumber : Kab. Pesawaran Dalam Angka, 2010
*) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Tabel 2. 12
Persentase Peranan Sektor dan Subsektor dalam PDRB

Tahun 2008 – 2009

No. Sektor
PDRB Berdasarkan Harga Berlaku

(Rp juta)
2008* 2009**

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan 50,57 50,55

2. Pertambangan dan Penggalian 0,28 0,27
3. Industri Pengolahan 12,65 12,66
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,18 0,18
5. Bangunan/Konstruksi 9,13 8,56
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 14,15 14,26
7 Pengangkutan dan Komunikasi 1,76 1,81
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 0,83 0,88

9 Jasa-Jasa 10,47 10,84
Jumlah PDRB 100,00 100,00

Sumber : Kab. Pesawaran Dalam Angka, 2010
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

26RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Tabel 2. 114
PDRB Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan Harga Yang Berlaku Tahun 2008 – 2009

No. Sektor
PDRB Berdasarkan Harga Berlaku

(Rp juta)
2008* 2009**

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan 1.399.096 1.691.214

2. Pertambangan dan Penggalian 7.701 8.933
3. Industri Pengolahan 349.989 423.549
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 4.939 5.876
5. Bangunan/Konstruksi 252.614 286.396
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 391.605 477.115
7 Pengangkutan dan Komunikasi 48.571 60.450
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 22.950 29.436

9 Jasa-Jasa 289.259 3.345.445
Jumlah PDRB 2.766.724 3.345.445

Sumber : Kab. Pesawaran Dalam Angka, 2010
*) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Tabel 2. 12
Persentase Peranan Sektor dan Subsektor dalam PDRB

Tahun 2008 – 2009

No. Sektor
PDRB Berdasarkan Harga Berlaku

(Rp juta)
2008* 2009**

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan 50,57 50,55

2. Pertambangan dan Penggalian 0,28 0,27
3. Industri Pengolahan 12,65 12,66
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,18 0,18
5. Bangunan/Konstruksi 9,13 8,56
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 14,15 14,26
7 Pengangkutan dan Komunikasi 1,76 1,81
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 0,83 0,88

9 Jasa-Jasa 10,47 10,84
Jumlah PDRB 100,00 100,00

Sumber : Kab. Pesawaran Dalam Angka, 2010
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

26RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Tabel 2. 114
PDRB Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan Harga Yang Berlaku Tahun 2008 – 2009

No. Sektor
PDRB Berdasarkan Harga Berlaku

(Rp juta)
2008* 2009**

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan 1.399.096 1.691.214

2. Pertambangan dan Penggalian 7.701 8.933
3. Industri Pengolahan 349.989 423.549
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 4.939 5.876
5. Bangunan/Konstruksi 252.614 286.396
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 391.605 477.115
7 Pengangkutan dan Komunikasi 48.571 60.450
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 22.950 29.436

9 Jasa-Jasa 289.259 3.345.445
Jumlah PDRB 2.766.724 3.345.445

Sumber : Kab. Pesawaran Dalam Angka, 2010
*) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Tabel 2. 12
Persentase Peranan Sektor dan Subsektor dalam PDRB

Tahun 2008 – 2009

No. Sektor
PDRB Berdasarkan Harga Berlaku

(Rp juta)
2008* 2009**

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan 50,57 50,55

2. Pertambangan dan Penggalian 0,28 0,27
3. Industri Pengolahan 12,65 12,66
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,18 0,18
5. Bangunan/Konstruksi 9,13 8,56
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 14,15 14,26
7 Pengangkutan dan Komunikasi 1,76 1,81
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 0,83 0,88

9 Jasa-Jasa 10,47 10,84
Jumlah PDRB 100,00 100,00

Sumber : Kab. Pesawaran Dalam Angka, 2010
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara



27RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Gambar 2. 3
Persentase Peranan Sektor dan Subsektor dalam PDRB

Tahun 2008 – 2009

b. Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai dasar dalam melakukan

analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu

sektor riil dan objektif. Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan

suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan

suatu daerah pada periode waktu tertentu. Dalam laporan ini, analisis terhadap

perekonomian Kabupaten Pesawaran dilakukan mulai Tahun 2008 hingga Tahun

2009. Perkembangan nilai PDRB hanya bisa dilihat selama 1 (satu) tahun saja,

yakni tahun 2009. Oleh karena itu angka pertumbuhan ekonomi yang disajikan

hanya angka pertumbuhan tahun 2009.

Berdasarkan data PDRB berdasarkan harga konstan Tahun 2008– 2009,

terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2009

mengalami pertumbuhan sebesar 5,34%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada

tahun 2009, perekonomian Kabupaten Pesawaran tumbuh dan berkembang

dengan baik. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan

komunikasi, yakni sebesar 9,58%. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua

adalah sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang tumbuh

sebesar 9,22%. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 9,% merupakan

sektor dengan pertumbuhan tertinggi ketiga.

Untuk lebih jelasnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten

Pesawaran menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan beserta angka-

12,66

0,18

8,56

14,26

1,81 0,88
10,84
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angka pertumbuhan pada setiap sektor dan pertumbuhan agregat dapat dilihat

pada Tabel 2.16.
Tabel 2.16.

PDRB Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Harga Konstan dan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008 – 2009

No. Sektor
PDRB Berdasarkan Harga

Berlaku (Rp juta)
Pertumb

uhan
(%)2008* 2009**

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan,
dan Perikanan 760.523 788.958 3,74

2. Pertambangan dan Penggalian 4.597 4.432 -3,60
3. Industri Pengolahan 166.009 181.107 9,09
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1.775 1.859 4,72
5. Bangunan/Konstruksi 93.858 98.101 4,52
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 229.916 246.957 7,41
7 Pengangkutan dan Komunikasi 30.177 33.067 9,58
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 14.993 16.376 9,22
9 Jasa-Jasa 113.626 120.187 5,77

Jumlah PDRB 1.415.474 1.491.042 5,34
Sumber : Kab. Pesawaran Dalam Angka, 2010
*) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Meskipun pertumbuhan suatu sektor cukup tinggi, namun apabila

kontribusinya terhadap nilai total PDRB masih kecil, maka peranannya terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten juga relatif kecil. Untuk mengetahui peranan

masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran

dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2. 17
Peran Sektor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Pesawaran tahun 2008 - 2009

No. Sektor
Peran Sektor
pada Tahun

2008
Peran Sektor

pada Tahun 2009

1. Pertanian 3,12 2,01
2. Pertambangan dan Penggalian 0,01 (0,01)
3. Industri Pengolahan 0,96 1,07
4. Listrik dan Air Bersih 0,01 0,01
5. Bangunan 0,20 0,30
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 0,93 1,20
7. Pengangkutan dan Telekomunikasi 0,20 0,20
8. Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan
0,06 0,10

9. Jasa-jasa 0,39 0,46

Produk Domestik Regional Bruto 5,88 5,34
Sumber : Kab. Pesawaran Dalam Angka, 2010
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Pertumb

uhan
(%)2008* 2009**

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan,
dan Perikanan 760.523 788.958 3,74

2. Pertambangan dan Penggalian 4.597 4.432 -3,60
3. Industri Pengolahan 166.009 181.107 9,09
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 1.775 1.859 4,72
5. Bangunan/Konstruksi 93.858 98.101 4,52
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 229.916 246.957 7,41
7 Pengangkutan dan Komunikasi 30.177 33.067 9,58
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan 14.993 16.376 9,22
9 Jasa-Jasa 113.626 120.187 5,77

Jumlah PDRB 1.415.474 1.491.042 5,34
Sumber : Kab. Pesawaran Dalam Angka, 2010
*) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Meskipun pertumbuhan suatu sektor cukup tinggi, namun apabila

kontribusinya terhadap nilai total PDRB masih kecil, maka peranannya terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten juga relatif kecil. Untuk mengetahui peranan

masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran

dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2. 17
Peran Sektor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Pesawaran tahun 2008 - 2009

No. Sektor
Peran Sektor
pada Tahun

2008
Peran Sektor

pada Tahun 2009

1. Pertanian 3,12 2,01
2. Pertambangan dan Penggalian 0,01 (0,01)
3. Industri Pengolahan 0,96 1,07
4. Listrik dan Air Bersih 0,01 0,01
5. Bangunan 0,20 0,30
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 0,93 1,20
7. Pengangkutan dan Telekomunikasi 0,20 0,20
8. Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan
0,06 0,10

9. Jasa-jasa 0,39 0,46

Produk Domestik Regional Bruto 5,88 5,34
Sumber : Kab. Pesawaran Dalam Angka, 2010
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2.5 Fasilitas Sosial dan Ekonomi

a. Fasilitas Pendidikan

Sarana pendidikan sangatlah penting bagi

pengembangan mutu pendidikan dan

kualitas dari Sumber Daya Manusia itu

sendiri. Adapun sarana pendidikan yang

ada di Kabupaten Pesawaran terdiri atas

TK, SD, SLTP, SMA, SMK.

Jumlah Sarana pendidikan TK  pada tahun

2009 berjumlah 42, SD 295,SMP  60 dan SMA 8.

Untuk lebih jelasnya, uraian jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten

Pesawaran tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2. 138
Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pesawaran

Tahun 2009

No. Kecamatan
Jumlah Fasilitas

TK SD SM
P SMA PT

1. Padang Cermin 10 58 9 4 -
2. Punduh Pidada 5 20 8 2 -
3. Kedondong 5 47 6 - -
4. Way Lima 4 36 3 - -
5. Gedongtataan 17 63 13 - -
6. Negeri Katon 1 46 10 - -
7. Tegineneng - 35 11 2 -

Jumlah 42 295 60 8 -
Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, Tahun 2010

b. Fasilitas Kesehatan
Untuk melayani penduduk di

Kabupaten Pesawaran akan kebutuhan

sarana kesehatan, maka telah tersedia

beberapa unit puskesmas induk dan

puskesmas pembantu yang tersedia di

seluruh kecamatan Kabupaten Pesawaran.
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Secara keseluruhan jumlah puskesmas induk yang terdapat di Kabupaten

Pesawaran adalah sebanyak 12 unit, dengan penyebaran antara 1-3 unit setiap

kecamatannya. Sedangkan puskesmas pembantu adalah sebanyak 35 unit,

dengan penyebaran antara 1-7 unit setiap kecamatannya. Data rumah sakit dan

rumah sakit bersalin tidak tersedia tetapi secara umum telah menyebar pada

hampir semua wilayah di Kabupaten Pesawaran. Untuk lebih jelasnya

ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada Tabel
2.19.

Tabel 2.19.
Jumlah Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

No. Kecamatan
Sarana Kesehatan (unit)

Rs Rsb Puskesmas
induk

Puskesmas
pembantu Apotek Klinik Balai

pegobatan
1. Padang Cermin - - 3 7 - - -
2. Punduh Pidada - - 1 3 - - 1

3. Kedondong - - 1 6 - - -
4. Way Lima - - 1 4 - - -
5. Gedongtataan - - 2 6 2 - 7

6. Negeri Katon - - 2 4 - - -
7. Tegineneng - - 2 5 - - 3

Jumlah - - 12 35 - - -
Sumber : Kabupaten Pesawaran  Dalam Angka Tahun 2010

- : Tidak ada Data.

c. Fasilitas Peribadatan

Dibangunnya fasilitas peribadatan

demi kelancaran peribadatan di

Kabupaten Pesawaran. Menurut data

kependudukan beradasarkan agama

yang ada di masyarakat, Kabupaten

Pesawaran terdiri atas empat macam

agama yang dianut yaitu, Islam, Kristen,

Hindu dan Budha. Mayoritas penduduk

di Kabupaten Pesawaran menganut

agama Islam, sehingga Mesjid dan Mushola adalah sarana peribadatan yang

paling banyak tersedia di Kabupaten Pesawaran yaitu 551 unit dan 640 unit.

30RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Secara keseluruhan jumlah puskesmas induk yang terdapat di Kabupaten

Pesawaran adalah sebanyak 12 unit, dengan penyebaran antara 1-3 unit setiap

kecamatannya. Sedangkan puskesmas pembantu adalah sebanyak 35 unit,

dengan penyebaran antara 1-7 unit setiap kecamatannya. Data rumah sakit dan

rumah sakit bersalin tidak tersedia tetapi secara umum telah menyebar pada

hampir semua wilayah di Kabupaten Pesawaran. Untuk lebih jelasnya

ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada Tabel
2.19.

Tabel 2.19.
Jumlah Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

No. Kecamatan
Sarana Kesehatan (unit)

Rs Rsb Puskesmas
induk

Puskesmas
pembantu Apotek Klinik Balai

pegobatan
1. Padang Cermin - - 3 7 - - -
2. Punduh Pidada - - 1 3 - - 1

3. Kedondong - - 1 6 - - -
4. Way Lima - - 1 4 - - -
5. Gedongtataan - - 2 6 2 - 7

6. Negeri Katon - - 2 4 - - -
7. Tegineneng - - 2 5 - - 3

Jumlah - - 12 35 - - -
Sumber : Kabupaten Pesawaran  Dalam Angka Tahun 2010

- : Tidak ada Data.

c. Fasilitas Peribadatan

Dibangunnya fasilitas peribadatan

demi kelancaran peribadatan di

Kabupaten Pesawaran. Menurut data

kependudukan beradasarkan agama

yang ada di masyarakat, Kabupaten

Pesawaran terdiri atas empat macam

agama yang dianut yaitu, Islam, Kristen,

Hindu dan Budha. Mayoritas penduduk

di Kabupaten Pesawaran menganut

agama Islam, sehingga Mesjid dan Mushola adalah sarana peribadatan yang

paling banyak tersedia di Kabupaten Pesawaran yaitu 551 unit dan 640 unit.

30RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Secara keseluruhan jumlah puskesmas induk yang terdapat di Kabupaten

Pesawaran adalah sebanyak 12 unit, dengan penyebaran antara 1-3 unit setiap

kecamatannya. Sedangkan puskesmas pembantu adalah sebanyak 35 unit,

dengan penyebaran antara 1-7 unit setiap kecamatannya. Data rumah sakit dan

rumah sakit bersalin tidak tersedia tetapi secara umum telah menyebar pada

hampir semua wilayah di Kabupaten Pesawaran. Untuk lebih jelasnya

ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada Tabel
2.19.

Tabel 2.19.
Jumlah Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

No. Kecamatan
Sarana Kesehatan (unit)

Rs Rsb Puskesmas
induk

Puskesmas
pembantu Apotek Klinik Balai

pegobatan
1. Padang Cermin - - 3 7 - - -
2. Punduh Pidada - - 1 3 - - 1

3. Kedondong - - 1 6 - - -
4. Way Lima - - 1 4 - - -
5. Gedongtataan - - 2 6 2 - 7

6. Negeri Katon - - 2 4 - - -
7. Tegineneng - - 2 5 - - 3

Jumlah - - 12 35 - - -
Sumber : Kabupaten Pesawaran  Dalam Angka Tahun 2010

- : Tidak ada Data.

c. Fasilitas Peribadatan

Dibangunnya fasilitas peribadatan

demi kelancaran peribadatan di

Kabupaten Pesawaran. Menurut data

kependudukan beradasarkan agama

yang ada di masyarakat, Kabupaten

Pesawaran terdiri atas empat macam

agama yang dianut yaitu, Islam, Kristen,

Hindu dan Budha. Mayoritas penduduk

di Kabupaten Pesawaran menganut

agama Islam, sehingga Mesjid dan Mushola adalah sarana peribadatan yang

paling banyak tersedia di Kabupaten Pesawaran yaitu 551 unit dan 640 unit.



31RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Kecamatan Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima tidak memiliki Pura dan

Vihara. Jumlah sarana peribadatan dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2. 14
Jumlah Fasilitas Peribadatan

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

No. Kecamatan
Sarana Peribadatan (unit)

Mesjid Mushola Gereja Pura Vihara
1. Padang Cermin 113 183 5 4 1
2. Punduh Pidada 70 42 2 0 0
3. Kedondong 72 118 0 0 0
4. Way Lima 51 55 0 0 0
5. Gedongtataan 113 87 9 0 1
6. Negeri Katon 56 88 3 2 3
7. Tegineneng 76 67 5 0 2

Jumlah 551 640 24 6 7
Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka Tahun 2010

d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Sarana Perdagangan secara

umum telah menyebar pada hampir

semua wilayah di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hasil survei di lapangan,

diketahui setiap kecamatan telah

memiliki minimal 1 pasar skala lokal.

Kebanyakan sarana perekonomian di

wilayah ini masih merupakan pasar-pasar tradisional, khususnya untuk wilayah

yang berada pada wilayah perdesaan, baik yang dibangun dan dikelola oleh

pemerintah maupun pasar desa yang dikelola desa secara swakarsa. Adapun

konsentrasi kegiatan perdagangan regional dan jasa perbankan terbesar saat ini

berada di wilayah Kecamatan Gedongtataan.

e. Fasilitas Pemakaman

Pemakaman termasuk kedalam

jenis ruang terbuka. Sehingga pada

tempat pemakaman banyak ditanam

pepohonan. Pemakaman sebagai

manifestasi kecintaan orang yang
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masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Setiap wilayah memiliki

fasilitas pemakaman yang beragam bentuk, luasan maupun pengelompokkan

pemakaman berdasarkan agama. Dalam hal ini Kabupaten Pesawaran

menyediakan lahan untuk fasilitas pemakaman yang beragam di setiap

kecamatannya. Tetapi tidak diketahui dengan pasti perkiraan luasan untuk

fasilitas pemakaman di Kabupaten Pesawaran.

f. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi

Dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, di Kabupaten Pesawaran

maka dibangun fasilitas olah raga berupa lapangan tenis, gelanggang olah raga,

kolam renang, stadion, lapangan tenis meja, sepak bola, bulu tangkis, bola volley

dan bola basket. Jumlah sarana olah raga tidak diketahui dengan pasti tetapi

secara umum telah menyebar pada hampir semua wilayah di Kabupaten

Pesawaran.

g. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau merupakan ruang yang direncanakan karena

kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara

terbuka. Dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak,

kemungkinan akan timbul bermacam-macam kegiatan di ruang terbuka tersebut.

Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) penting dalam mengendalikan dan

memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Pengendalian pembangunan

wilayah perkotaan harus dilakukan secara proporsional dan berada dalam

keseimbangan antara pembangunan dan fungsi-fungsi lingkungan. Kelestarian

ruang terbuka hijau (RTH) suatu wilayah perkotaan harus disertai dengan

ketersediaan dan seleksi tanaman yang sesuai dengan arah rencana dan

rancangannya. Untuk Kabupaten Pesawaran ruang terbuka hijau telah menyebar

di setiap kecamatannya namun belum tertata. Adapun bentuk-bentuk ruang

terbuka hijau yaitu hutan kota, sempadan jalan, sempadan sungai dan

pemakaman.
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2.6 Utilitas

a. Sistem Jaringan Air Bersih

Pipa distribusi mengantarkan air ke konsumen dari reservoir secara

gravitasi, dengan jenis pipa yang dipasang terdiri dari pipa CDIP, ACP, PVC, GI,

Steel dan Fiber Glass. Pelayanan PDAM di Kabupaten Pesawaran, pengairan air

ke konsumen dilakukan secara gravitasi selama 24 jam/hari dengan jumlah

penduduk terlayani sebanyak 8.695 jiwa. Sedangkan beberapa kecamatan

lainnya dengan menggunakan sumur gali yang ada tiap rumah atau dengan

melakukan penampungan air di bak-bak tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 2.21.
Tabel 2. 21

Distribusi Air Minum PDAM (Unit)
Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

No. Kecamatan
Rata-Rata

Konsumsi Air
(l/o/h)

Presentase Pelanggan Penduduk Terlayani

Domestik Industri Sosial Jumlah Persentase

1. Padang Cermin 64 99,43 - 0,56 3.745 8
2. Punduh Pidada - - - - - -
3. Kedondong 89 99,36 - 0,6 3.785 12
4. Way Lima - - - - -
5. Gedongtataan 49 98,98 - 1,01 1.165 49
6. Negeri Katon - - - - - -
7. Tegineneng - - - - - -

Jumlah 202 297,77 - 2,17 8.695 69
Sumber : Laporan Dinas Ciptakarya Kabupaten Pesawaran, Tahun 2010

b. Sistem Jaringan Listrik

Pada umumnya rumah-rumah yang ada di Kabupaten Pesawaran telah

menggunakan penerangan listrik dari PT. PLN (Persero)—walaupun masih ada

wilayah yang menggunakan penerangan dari Pelita/Senter/Obor—umumnya

berada di daerah pedesaan yang daerahnya belum terlayani jaringan listrik PT.

PLN. Untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau pelayanan PT. PLN, dibantu

dengan PLTS (Penerangan Listrik Tenaga Surya). Pada tahun 2007 tercatat

jumlah pelanggan PLN berdasarkan pencatatan pada 2 (dua) Kantor Ranting

PLN di Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 8.749 pelanggan. Sumber energi

listrik di sebagian Kabupaten Pewaran berasal dari PLTD Tegineneng. Adapun

mengenai jumlah pemakaian dan kapasitas dari PLN di wilayah ini belum dapat
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diketahui dengan pasti. Banyaknya jumlah pelanggan berdasarkan kantor jaga di

Kabupaten Pesawaran diperlihatkan dalam Tabel 2.22
Tabel 2.22

Banyaknya Pelanggan Listrik PLN
Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

No. Ranting/Kantor Jaga Jumlah Pelanggan

1. Padang Cermin 5.885

2. Hanura 2.864

Jumlah 8.749
Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka Tahun 2010

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pelayanan telekomunikasi di

Wilayah Kabupaten Pesawaran belum

menjangkau seluruh kecamatan yang

ada di Kabupaten Pesawaran. Area

pelayanan Telkom di Kabupaten

Pesawaran pada tahun 2005 yaitu

Yantel Gedongtataan dengan jumlah

pelanggan 1.465 STT. Banyaknya

kapasitas sambungan di BDL-GDT yang

berlokasi di Kecamatan Gedongtataan

adalah 1.192 SST dan fasilitas wartel sebanyak 56 unit.

d. Sistem Jaringan Air Limbah

Sistem drainase merupakan suatu sistem saluran yang berfungsi untuk

memindahkan air hujan secepat mungkin dari suatu daerah ke daerah badan air

penerima. Fungsi saluran drainase yaitu sebagai saluran pembuangan air hujan

juga dimanfaatkan sebagai saluran rumah tangga.

Untuk menghasilkan suatu sistem jaringan yang hierarki yang meliputi

saluran-saluran antara lain :

Saluran Primer adalah saluran yang membawa limpasan air hujan ke lokasi

pembuangan akhir yaitu sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten

Pesawaran.
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Saluran Sekunder adalah saluran yang membawa limpasan air hujan menuju

saluran sekunder. Dalam hal ini yang akan dimanfaatkan sebagai saluran

sekunder adalah anak-anak sungai yang mengalir menuju saluran primer.

Untuk memperlancar aliran air hujan tersebut dibuat pula saluran sekunder

yang merupakan saluran yang ditempatkan di sepanjang jaringan primer.

Saluran Tersier adalah saluran yang membawa limpasan air hujan ke

lingkungan-lingkungan yang lebih kecil. Pada prinsipnya saluran tersier ini

membawa limpasan air hujan menuju saluran sekunder. Sebagai saluran

tersier ini adalah saluran drainase yang dibuat di sepanjang jaringan jalan

non arteri primer.

Dilihat dari beberapa saluran tersebut di atas maka sistem drainase dibagi

atas dua jenis yaitu sistem drainase teknis dan non teknis. Adapun sistem
drainase teknis yaitu limpasan air hujan yang turun langsung menuju saluran

drainase buatan/teknis seperti saluran gorong-gorong (di bawah trotoar) dengan

sistem tetutup dan saluran terbuka dengan adanya selokan-selokan di pinggir

jalan. Sedangkan sistem drainase non teknis adalah limpasan air hujan yang

turun mengalir ke daerah pinggiran badan jalan (parit) baik yang dibuat manusia

maupun yang alamiah yang kemudian dari ke dan sistem drainase tersebut

mengalir ke sungai akhir (pembuangan akhir air hujan). Sistem aliran yang

diterapkan adalah sistem gravitasi menuju ke sungai-sungai atau kali-kali

terdekat. Untuk bagian kawasan yang padat dan ramai, saluran drainase

menggunakan sistem tertutup dan dibuat dengan konstruksi beton, sedangkan

untuk bagian kawasan yang relatif tidak ramai seperti di kawasan perumahan

saluran yang digunakan dapat secara terbuka dan tidak harus dibuat dengan

konstruksi beton.

Jenis limbah yang dihasilkan di Kabupaten Pesawaran berupa limbah

rumah tangga dan limbah industri. Untuk limbah rumah tangga yang terdiri dari

larutan maupun tersuspensi. Dalam usaha penyehatan lingkungan pembuangan

limbah secara sehat merupakan kebutuhan yang sangat penting. Karena itu

saluran limbah harus menggunakan saluran tertutup baik berupa pipa yang di

tanam di dalam tanah ataupun dengan sptic tank. Dengan demikian melihat

kondisi fisik yang porositasnya tinggi maka dapat mengunakan sistem

perorangan/individual atau komunal yaitu dengan septic tank. Selain itu

masyarakat melakukan pembuangannya dengan WC pribadi maupun WC umum
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atau MCK umum yang ada di sekitar kecamatan Kabupaten Pesawaran.

Pembuangan limbah dengan septic tank ini secara ekonomis lebih ringan

dibandingkan dengan sistem jaringan, selain itu juga sistem ini lebih sederhana.

e. Sistem Jaringan Sampah

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesawaran sampai saat ini

masih berorientasi di kawasan perkotaan yang berada di wilayah Gedongtataan.

Sementara untuk wilayah permukiman yang di luar kawasan perkotaan, sistem

pengelolaan sampahnya dilakukan secara individual setiap rumah tangga

dengan cara ditimbun/dibakar.

f. Sistem Jaringan Irigasi

Pengelolaan jaringan irigasi

merupakan upaya yang dilakukan terkait

dengan pemenuhan kebutuhan akan

pengairan lahan pertanian. Jaringan

irigasi mutlak sangat diperlukan dalam

mempertahankan keberadaan lahan

pertanian, selain itu keberadaannya pun

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

lain terkait penyediaan air bersih. Namun demikian pengelolaan prasarana ini

juga dihadapkan pada permasalahan diantaranya kelangkaan sumberdaya

manusia di bidang pertanian serta meningkatnya beban petani untuk mengelola

aset irigasi yang berbiaya tinggi. Biaya pengelolaan aset irigasi tersebut akan

terus membengkak seiring menuanya umur fasilitas tersebut. Oleh karenanya

diperlukan strategi penanganan untuk menyiasati permasalahan tersebut,

manajemen irigasi harus lebih diarahkan kepada pemeliharaan dan perawatan

aset-aset yang ada dengan disertai perbaikan efisiensi penggunaan air. Selain

itu juga dilakukan upaya rasionalisasi terhadap aset yang akan diperbaiki dengan

terlebih dahulu mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diperoleh terhadap

biaya pengeluaran untuk perbaikan fasilitas.

Untuk menghadapi masalah tersebut, salah satu hal yang diperlukan

adalah data daerah irigasi di Kabupaten Pesawaran. Data tersebut dapat

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kondisi jaringan irigasi yang masih

dapat dimanfaatkan dan jaringan irigasi yang memerlukan perbaikan. Selain itu
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kita dapat mengetahui wilayah mana yang memiliki luasan baku daerah irigasi

cukup luas yang dapat menjadi landasan kebijakan bagi pengembangan daerah

pertanian.

Berdasarkan data daerah irigasi Kabupaten Pesawaran dapat diketahui

bahwa daerah irigasi Kecamatan Kedondong memiliki luas baku irigasi paling

besar yaitu sekitar 5.167 Ha atau 36,68% dari total luas baku daerah irigasi di

Kabupaten Pesawaran. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kondisi jaringan

irigasi di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat Tabel 2.23.

Tabel 2. 15
Daerah Irigasi

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

No. Daerah Irigasi Luas
Baku (Ha)

Luas
Fungsi (Ha)

Luas Rusak
Ringan (Ha)

Luas
Rusak

Berat (Ha)
Ket.

1. Kec. Padang Cermin 1.279 780 35,00 37,00 -

2. Kec. Punduh Pidada 2.906 1.375 25,00 23,86 -

3. Kec. Kedondong 5.167 4.711 42,00 40,00 -

4. Kec. Way Lima 1.836 1.648 26,00 26,00 -

5. Kec. Gedongtataan 1.619 897 34,00 31,00 -

6. Kec. Negeri Katon 815 617 36,00 34,00 -

7. Kec. Tegineneng 465 248 22,14 18,00 -

Jumlah 14.087 10.278 220,14 209,86 -
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran, Tahun 2010

2.7 Transportasi

Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut orang dan

atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan menggunakan sarana

pembantu berupa kendaraan. Dalam pengembangan wilayah, transportasi

mempunyai peranan sangat penting, yaitu untuk mempermudah terjadinya

interaksi antar wilayah akan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi,

sosial dan kewilayahan (membuka keterisolasian suatu wilayah). Hubungan yang

semakin baik dan mudah antar wilayah akan merangsang dan membangkitkan

pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya

diharapkan akan membangkitkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah

tersebut.
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Dalam konteks Kabupaten Pesawaran  peranan sistem transportasi

sangat besar sekali, mengingat kondisi wilayah yang memanjang dan terbagi

kedalam beberapa bagian yang secara geografis membutuhkan perhatian pada

setiap bagian wilayahnya, termasuk sistem transportasi didalamnya. Analisa

terhadap sistem transportasi dilakukan melalui penilaian terhadap kondisi sarana

dan prasarana, permasalahan yang ada dan kebutuhan pengembangan sarana

dan prasarana untuk mengatasi permasalahan, meningkatkan aksesbilitas antar

wilayah dan untuk lebih memacu perkembangan wilayah Kabupaten Pesawaran.

a. Sistem Jaringan Jalan

Berdasarkan fungsi suatu jalan yang dilihat dari tingkat hubungan antar

pusat pelayanan penduduk, prospek pengembangan dan tingkat kemudahannya

terdapat tiga kategori jalan yang antara lain sebagai berikut :

Jalan Arteri, yaitu jalur jalan yang menghubungkan pusat pelayanan tingakat

propinsi dengan pusat pelayanan regional.

Jalan Kolektor, yaitu jalur jalan yang menghubungkan pusat pelayanan

regional dengan pusat pelayanan lokal serta antar pusat pelayanan lokal.

Jalan lokal, yaitu jalur jalan yang menghubungkan pusat pelayanan lokal

antar pusat kecamatan dengan pusat desa yang menjadi daerah

pengaruhnya.

Berdasarkan fungsinya jalan dibedakan atas jaringan jalan primer dan

sekunder, yang kemudian masing-masing dibedakan menjadi arteri, kolektor dan

lokal. Di Kabupaten Pesawaran  jaringan jalan berdasarkan fungsinya

diklasifikasikan menjadi :

Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri

perjalanan jauh, yang termasuk kedalam klasifikasi ini adalah jalur Jalan

batas Kota Bandar Lampung-Kail-Perbatasan Lampung Tengah (Jabung).

Jalan Kolektor, yaitu jalan yang berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur

jalan-jalan lokal ke jalan arteri dengan ciri-ciri perjalanan sedang. Jaringan

jalan di Kabupaten Pesawaran yang termasuk kedalam klasifikasi ini, antara

lain ruas jalan batas Kota Bandar Lampung-Padang Cermin-

Kedondong/Punduh Pidada dan ruas jalan Natar-Gedongtataan -Kedondong
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Jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat, dengan

mempunyai ciri-ciri perjalanan pendek. Diantaranya adalah Ruas Jalan

Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

Sedangkan, apabila melihat kondisi jalan menurut status pengelolaan

lebih jelas dapat dilihat Tabel 2.24.
Tabel 2. 16

Panjang Jalan Negara, Provinsi dan kabupaten
Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

Keadaan
Panjang Jalan

Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kabupaten
Jenis Permukaan :

a. Aspal 24,00 139,00 253,04
b. Kerikil - - 204,44

c. Tanah - - 81,9522,77

d. Tidak dirinci - - -
Kondisi Jalan :

a. Baik 253,05
b. Sedang 39,22
c. Rusak Ringan 14,09
d. Rusak Berat - - 273,47

Kelas Jalan :
a. Kelas I Kelas I - -
b. Kelas II Kelas II -
c. Kelas III Kelas III
d. Kelas IIIA
e. Kelas III B
f. Kelas III C
g. Tidak dirinci

Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, Tahun 2010

b. Moda Angkutan Umum

Moda angkutan umum dapat didefinisikan sebagai suatu sarana alat

untuk mengangkut barang dan jasa, untuk memudahkan masyarakat dalam

melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga kegiatan

masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Jasa angkutan itu digunakan masyarakat untuk bernagai jenis kegiatan,

baik dalam bidang pertanian, perindustrian, dan pelayanan masyarakat. Moda
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Tabel 2. 16

Panjang Jalan Negara, Provinsi dan kabupaten
Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2009
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Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, Tahun 2010
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angkutan yang terdapat di Kabupaten Pesawaran adalah moda transportasi

darat yang terdiri dari angkutan umum jalan raya dan angkutan jalan rel.

Angkutan umum di Kabupaten Pesawaran dilayani oleh 3 trayek yang umumnya

melayani kebutuhan perhubungan daerah-daerah di Kabupaten Pesawaran.

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan transportasi di wilayah yang tidak

terjangkau oleh moda transportasi di atas maka dilayani oleh ojeg, delman/saldo,

ataupun becak. Rute trayek di Kabupaten Pesawaran secara umum dapat dilihat

dari keadaan rute trayek pada terminal Gedongtataan di Kabupaten Pesawaran

tersebut terdapat rute trayek angkutan umum sebanyak 3 trayek ke berbagai

jurusan baik ke desa maupun ke kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam

Tabel 2.25
Tabel 2. 25

Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum
Berdasarkan Lintasan Trayek Dalam Wilayah

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

No. Lintasan Trayek
Jumlah

Kendaraan
Warna

Kendaraan

1. Tegineneng - Branti Natar – Hajimena- PP 153 Coklat

2. Gedongtataan – Kedodong – Pardasuka – PP - Hijau Tua

3. Gedongtataan – Wiyono – Kemiling – PP 2 Hijau Tua

Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, Tahun 2010

c. Terminal

Terminal merupakan tempat dimana sekumpulan kendaraan umum

mengawali dan mengakhiri lintasan operasionalnya. Berdasarkan definisi diatas

maka terminal penumpang dapat memulai dan mengakhiri perjalanan serta

menyambung perjalanan dengan mengganti lintasan lainnya. Di lain pihak, bagi

pengemudi terminal merupakan tempat untuk memulai dan mengakhiri

perjalanan serta sebagai tempat untuk berhenti sebentar untuk perawatan ringan

dan pengecekan mesin.

Terminal merupakan simpul utama dalam jaringan transportasi dimana

sekumpulan rute bertemu. Jadi, terminal bisa dikatakan sebagai komponen

utama dari jaringan yang mempunyai peran yang signifikan, karena terminal akan

mempengaruhi efektifitas dan efesiensi sistem angkutan keseluruhan.

Jika dilihat berdasarkan komponen, maka terminal menyangkut dengan

komponen yang saling berinteraksi, komponen-komponen itu adalah :
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a. Bus/kendaraan umum

b. Penumpang

c. Calon penumpang yang akan diantar,

d. Calon penumpang yang membawa kendaraan sendiri dan memakir

kendaraannya,

e. Pejalan kaki.

Secara umum, Kabupaten Pesawaran tidak memiliki terminal tetapi hanya

ada sub terminal yaitu di Kecamatan Gedongtataan . Efektifitas sub terminal dan

pergerakan kendaraan stabil, sehingga kelancaran aktivitas masyarakat aman,

nyaman. Jadi bahwa terminal atau sub terminal merupakan komponen dari

jaringan transportasi yang mempunyai peran yang sangat signifikan.

2.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Kabupaten Pesawaran didasarkan pada faktor-faktor

yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal)

maupun mikro wilayah (bersifat internal). Kecenderungan perkembangan tata

ruang wilayah Kabupaten Pesawaran pada saat ini maupun dimasa yang akan

datang, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten di Provinsi

Lampung dengan posisi yang cukup strategis dilihat dari segi ekonomi

karena terletak pada delta jalur raya ekonomi : Jawa – Sumatera.

b. Kabupaten Pesawaran mempunyai potensi budaya yang beragam yang

menjadi aset yang berharga untuk memperkaya hasana seni dan budaya di

Pesawaran khususnya, Lampung maupun di Indonesia umumnya. Hal ini

ditunjang oleh kondisi morfologi kabupaten Pesawaran yang terdiri dari

kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan sehingga

memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.

c. Mengingat Kabupaten Pesawaran adalah wilayah baru maka,

pengembangan pertumbuhan ekonomi  secara keseluruhan bahwa semua

sektor mengalami pertumbuhan positif, terutama sektor bangunan, listrik,

gas, air minum dan industri pengolahan. Industri pengolahan adalah sektor

yang memberikan kontribusi nyata dalam mendongkrak perekonomian

Kabupaten Pesawaran.
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d. Sektor industri merupakan salah satu pendukung utama ekonomi Kabupaten

Pesawaran, Terbukti dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 11,04%.

e. Kabupaten Pesawaran memiliki wilayah potensial untuk pengembangan

pertanian dan perkebunan.

2.9 Kebutuhan  Pengembangan Dan Pelayanan Wilayah

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh Kabupaten Pesawaran adalah

semakin banyaknya lahan terlantar yang dapat dikembangkan untuk kawasan

budidaya yang diringi dengan  menurunnya rasio ketersediaan lahan pertanian

untuk tiap-tiap keluarga.  Hal ini akan menimbulkan persoalan besar dikemudian

hari terutama penurunan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kualitas

lingkungan.

Pada sisi lain juga terdapat persoalan rendahnya kapasitas listrik yang

tersedia dan kinerja jaringan irigasi yang belum memadai. Kedepan diperlukan

adanya perubahan struktur ekonomi dari kegiatan berbasis lahan menjadi

kegiatan yang tidak terlalu tergantung pada lahan.

Sesuai dengan potensi kawasan, untuk wilayah pesisir dapat

dikembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis laut, pertanian sawah, hutan

produksi dan wisata bahari.  Sedangkan pada kawasan lainnya dapat

dikembangkan kegiatan pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan berikut

dengan pengolahan dan pemasarannya.  Adapun Kota Gedongtataan tetap

pada perannya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pusat

pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan skenario pengembangan diatas, maka diperlukan

pengembangan prasarana dan sarana sosial ekonomi sebagai berikut :

1. Penyediaan fasilitas sosial ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar

bagi setiap kawasan, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan

perdagangan disamping bangunan pelayanan umum lainnya.

2. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung

kegiatan usaha unggulan kawasaan, seperti jalan produksi, sarana

produksi pertanian, industri pengolahan, fasilitas pendukung pariwisata,

dan lain-lain.
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3. Pengembangan utilitas wilayah untuk pelayanan lokal dan regional seperti

IPAL, PLTD, TPA, PDAM dan lain-lain.

4. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi guna

peningkatann aksesibilitas terhadap seluruh IKK dan kabupaten sekitar

serta untuk mobilitas barang, melalui peningkatan ataupun pembangunan

jaringan jalan, terminal, pelabuhan laut, penyeberangan maupun bandar

udara.

5. Pembangunan infrastruktur utama untuk mendorong pertumbuhan kegiatan

ekonomi sektor sekunder dan tersier seperti industri pengolahan ikan

tangkap, bioteknologi hasil (potensi) laut, fasilitas penunjang pariwisata,

industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan dan

peternakan.

6. Pembangunan fasilitas dan Infrastruktur pendukung lainnya seperti

lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pusat pelatihan, lembaga

pemasaran, jaringan telekomunikasi nirkabel, bengkel industri, dll.

2.10 Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan hasil analisis terhadap hirarki sistem kota-kota dan potensi

serta keadaan alam serta dalam rangka memeratakan pertumbuhan ekonomi

maka Kabupaten Pesawaran termasuk dalam Kawasan Andalan Bandar

Lampung – Metro serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya yang
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 Agropolitan

 Pariwisata

 Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) berada pada Tegineneng dengan

fungsi sebagai;

 Pusat pemerintahan kecamatan.

 Pusat industri

 Perdagangan skala lokal.

 Penunjang agropolitan dan minapolitan

 Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) berada pada Kota Padang Cermin dan

Negri Katon dengan fungsi sebagai;

 Pusat pemerintahan kecamatan

 Permukiman perkotaan

 Padang cermin sebagai pusat minapolitan tangkap

 Kawasan penunjang agropolitan

 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berada pada  Kedondong, Way Lima

dan Punduh Pidada dengan fungsi sebagai;

 Pusat pemerintahan kecamatan

 Permukiman perdesaan

 Kawasan penunjang agropolitan dan minapolitan.

Lebih jelasnya rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Pesawaran lihat

pada Tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.26
Sistem Perkotaan Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2031

Hirakri
Kota Nama Kota Kecamatan Fungsi utama

PKWp Gedongtataan

 Pusat pemerintahan kabupaten &
kecamatan

 permukiman perkotaan
 pendidikan skala regional
 perdagangan dan jasa
 kesehatan
 pariwisata
 agropolitan

PKLp Tegineneng  pemerintahan kecamatan
 industri
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 permukiman perkotaan
 perdagangan skala lokal
 pertanian dan perkebunan

PPK
Padang Cermin & Negri

Katon

 pemerintahan kecamatan

 permukiman perkotaan
 minapolitan (Padang Cermin)

 penunjang agropolitan

PPL Kedondong, Way Lima &
Punduh Pidada

 pemerintahan kecamatan
 permukiman perdesaan

 penunjang agropolitan & minapolitan
Sumber : Hasil analisis.

2.11 Rencana Sistem Prasarana Utama

A. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

a) Jaringan Jalan

Sebelum merumuskan rencana pengembangan jaringan jalan, perlu

kiranya disampaikan terlebih dahulu sistem jaringan jalan yang ada dan dikaitkan

dengan rencana sistem pusat-pusat perkotaan.

1. Jaringan jalan nasional;

 Rantau Tijang – Gedongtataan

 Gedongtataan – Bernung.

2. Jaringan jalan provinsi;

 Gedongtataan - Branti

 Kedaung Ratu – Kalirejo

 Punduh Pidada – Padang Cermin – Bandar Lampung

 Muara Bawang – Padang Cermin

 Punduh Pidada – Teluk Kiluan

 Tajur - Pantai Tajur

3. Jaringan jalan kabupaten, antara lain;

 Padang Manis – Cipadang

 Banjar Negeri – Kaliawi

 Way Harong – Tanjung Agung

 Banjar Negeri – Karang Tempel
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 Padang Ratu – Pampang

 Tri Mulyo – Sri Rejeki

 Kota Agung – Tanjung Anom

 Masgar – Margo Mulyo

 Sibobasuki – Rejo Agung

 Sibobasuki – Purworejo

 Sukajaya – Pematang Awi

 Pematang Awi – Maja

 Maja – Sidodadi

 Maja – Penyandingan

 Penyandingan Teluk Asuh

 Kekatang – Pemindangan

 SP 4 Kejadian – Way Hindik

 SP 4 Kejadian – Enggal Mulyo

 Margomulyo – Enggal Mulyo

 Margo Mulyo – Bts Lampung Tengah

 Trimulyo - Sidomulyo

4. Rencana Pengembangan Jalan

Sehubungan dengan ditetapkan Kecamatan Gedongtataan sebagai pusat

pemerintahan di Kabupaten Pesawaran dan berdasarkan hasil studi dari

Darusallam (2006) mengenai proyeksi volume lalu lintas di lintas Bandar

Lampung – Pringsewu yang melalui Kota Gedongtataan akan megalami

peningkatan sebesar 47% selama 20 tahun ke depan. Maka kiranya

pengembangan jaringan jalan lingkar dalam kota yang melewati sebagian dari

Kecamatan Gedongtataan perlu untuk dilanjutkan perencanaannya, mengingat

kawasan tersebut merupakan potensi sebagai kawasan perkantoran,

perdagangan dan jasa dan pemukiman perkotaan baru, serta sebagai

pengembangan kegiatan dari Kecamatan Kemiling (Kota Bandar Lampung).

Pengembangan dan peningkatan jalan lingkar luar Kota Gedongtataan

perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk membuka akses koleksi dan

distribusi hasil-hasil produksi di wilayah Kabupaten Pesawaran (lihat Tabel 2.27).
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Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar – Tegineneg merupakan

program program pengembangan jalan nasional untuk menunjang jalur Lintas

Timur dan Tengah Pulau Sumatera. Lokasi Tegineneng merupakan ujung tol

(pintu keluar) dari rencana pembangunan Jalan Tol Bakauheuni – Tegineneng.

Untuk skala lokalnya (Kabupaten Pesawaran) dalam pengembangan transportasi

yang mendukung perkembangan Kabupaten Pesawaran dimasa depan

diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan jaringan jalan sampai ke pelosok desa, sehingga semua daerah

dapat terjangkau transportasi, untuk jaringannya ditentukan pada studi yang

lebih mikro.

2. Meningkatkan sarana angkutan umum, agar mempermudah pergerakan

antar desa/kota sehingga menunjang pemasaran hasil pertanian maupun

pertambangan.

3. Memperbaiki jalan – jalan desa yang masih banyak berupa tanah/sirtu.

4. Mengadakan sub terminal.

5. Meningkatkan/memperbaiki jembatan – jembatan penghubung antara desa.

Sedangkan untuk skala regionalnya Kabupaten Pesawaran perlu

melakukan langkah–langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan jalan arteri sekunder Gedongtataan – Pringsewu – Bandar

Lampung menjadi dua jalur pada wilayah pusat kota.

2. Pemeliharaan jalan-jalan lokal.

Tabel 2. 17
Rencana Sistem Jaringan Jalan Di Kabupaten Pesawaran

No. Fungsi Jalan Ruas Jalan

1. Arteri Primer Rencana Tol Tegineneng – Terbanggi Besar (Tegineneng)

2. Arteri
Sekunder Jalur Gedongtataan – Bandar Lampung - Pringsewu

3. Kolektor
primer

 Gedongtataan – Negri Katon
 Gedongtataan – Tegineneng
 Gedongtataan – Padang Cermin – Punduh Pidada
 Gedongtataan – Kedondong
 Rencana Outer Ring Road Binong – Kota Bandar Lampung
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Tabel 2. 17
Rencana Sistem Jaringan Jalan Di Kabupaten Pesawaran

No. Fungsi Jalan Ruas Jalan

1. Arteri Primer Rencana Tol Tegineneng – Terbanggi Besar (Tegineneng)

2. Arteri
Sekunder Jalur Gedongtataan – Bandar Lampung - Pringsewu

3. Kolektor
primer

 Gedongtataan – Negri Katon
 Gedongtataan – Tegineneng
 Gedongtataan – Padang Cermin – Punduh Pidada
 Gedongtataan – Kedondong
 Rencana Outer Ring Road Binong – Kota Bandar Lampung
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No. Fungsi Jalan Ruas Jalan

4. Lokal Primer Seluruh jaringan jalan yang menghubungkan kota kecamatan
dengan desa-desa

Sumber : RTRW Lampung Selatan, RTRW Prov. Lampung dan Hasil Analisis.

b) Terminal

Pengembangan sistem terminal di Kabupaten Pesawaran di masa depan,

dimana konsep pengembangannya membutuhkan terminal – terminal tipe  C di

Kabupaten Pesawaran, khususnya Kota Gedongtataan sebagai PKWp maka

terminal tipe C akan terus ditingkatkan menjadi tipe B.

Maka dibutuhkan perencanaan yang sesuai dengan spesifikasi teknisnya.

Sedangkan khusus dengan adanya rencana jalan lingkar Kota Gedong Tataan,

hendaknya jalan tersebut mempunyai outlet kearah terminal-terminal di

Kabupaten Pesawaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan

terminal dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Rencana Terminal Di Kabupaten Pesawaran
No. Lokasi Terminal Type

1. Gedongtataan B

2. Tegineneng C

3. Padang Cermin C

4.
Negri Katon, Way Lima,

Kedondong dan Punduh Pidada
lokal

Sumber : Hasil Analisis RTRW Kab. Pesawaran

Keterangan :Terminal C melayani angkutan lokal antar kecamatan.

c) Rencana  Pengembangan Rel Kereta Api

Rencana pengembangan jaringan rel kereta api di Kabupaten Pesawaran

berdasarkan kebijakan pengembangan sistem  transportasi di Pulau Sumatera

dan Provinsi Lampung adalah pembuatan jaringan baru yang menghubungkan

Rejosari di Kecamatan Tegineneng dengan Kota Pringsewu. Jaringan rel kereta

api ini melewati sebagian dari Kecamatan Gedongtataan.
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B. Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyebrangan
Rencana pengembangan pelabuhan laut dilakukan dengan pertimbangan

untuk meningkatkan aksesibilitas, mendukung kegiatan ekonomi dan

pengembangan kawasan dan dengan memperhatikan kebijakan struktur ruang

nasional, provinsi, kebijakan pembangunan daerah, rencana zonasi kawasan

pesisir, fungsi, skala pelayanan dan keberadaan pelabuhan yang ada.  Adapun

kriteria pengembangan pelabuhan laut adalah sebagai berikut :

a. Pelabuhan Nasional

 Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut

nasional dan internasional dalam jumlah menengah;

 Menjangkau wilayah pelayanan menengah;

 Memiliki fungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan

andalan ke pasar nasional;

 Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN

dalam sistem transportasi antar provinsi;

 Memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan

andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;

 Berada di luar kawasan lindung; dan

 Berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9

(sembilan) meter.

b. Pelabuhan Regional

 Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan

regional,   pelayaran  rakyat,   angkutan  sungai,   dan  angkutan perintis

dalam jumlah menengah;

 Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dan

PKW/ PKWp dalam sistem transportasi antar provinsi;

 Berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan

andalan ke pasar regional;

 Memberi akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan

pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan

kawasan tertinggal;

 Berada di luar kawasan lindung; dan
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 Berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 (empat)

meter.

c. Pelabuhan Lokal
 Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan

regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis
dalam jumlah kecil;

 Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW/
PKWp atau PKL dalam sistem transportasi antar kabupaten/kota dalam
satu provinsi;

 Berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan
budidaya di sekitarnya ke pasar lokal;

 Berada di luar kawasan lindung;
 Berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu

setengah) meter; dan
 Dapat melayani pelayaran rakyat.

Dengan pertimbangan diatas, maka rencana pengembangan pelabuhan

laut Pesawaran adalah sebagai berikut;

- Pengembangan Pelabuhan Lokal di  Kecamatan padang Cermin sebagai

pelabuhan untuk penyeberangan dari Padang Cermin menuju pulau-pulau

kecil sebagai pulau wisata.

- Pengembangan Pelabuhan Lokal di Punduh Pidada, untuk melayani

Punduh Pidada ke pulau-pulau kecil..

- Pengembangan Pelabuhan Penangkapan Ikan (PPI) di Punduh Pidada

untuk menunjang Minapolitan di pesisir Pesawaran

2.12 Rencana Prasarana Lainnya

A. Rencana Sistem Jaringan Energi

Jaringan listrik di wilayah Kabupaten Pesawaran disalurkan melalui

saluran tegangan menengah (SUTM) 20 KV yang selanjutnya didistribusikan

melalui saluran tegangan rendah (SUTR) ke wilayah permukiman. Daya yang

terpasang untuk setiap rumah berkisar antara 450 KVA sampai 3300 KVA. Daya

yang disalurkan PLN masih berkisar 60 % dari daya yang terpasang, sedangkan

40 % masih merupakan cadangan tenaga untuk mengatisipasi kebutuhan listrik
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di wilayah Kabupaten Pesawaran sampai 10 tahun mendatang. Tenaga listrik

yang dibangkitkan tahun 2008 tercatat sebesar 105.377 juta KWH dan yang

terjual sebesar 81.56 % dengan jumlah pelanggan sebesar 87.654 pelanggan.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka perkiraan jumlah kebutuhan daya listrik

untuk melayani kebutuhan penduduk Kabupaten Pesawaran tahun 2031 sebesar

387 MW (mega watt) yang terbagi untuk perumahan 113 MW, fasilitas sosial dan

niaga 254 MW dan penerangan jalan umum sebesar atau 1,3 MW. Kebutuhan

akan listrik di Kabupaten Pesawaran sampai dengan tahun 2031 dapat dilihat

pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Kebutuhan Listrik Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

No. Uraian
Daya

Listrik
(Watt)

Jumlah Kebutuhan Listrik (Kw)

2011 2016 2021 2026 2031

I Kebutuhan Domestik

Tipe Rumah :

a. Rumah Besar 1.300 11.632 13.762 16.284 19.267 22.042

b. Rumah Sedang 900 24.158 28.583 33.820 40.016 45.780

c. Rumah Kecil 450 24.158 28.583 33.820 40.016 45.780

Jumlah Kebutuhan Domestik (I) 59.947 70.929 83.923 99.298 113.602

II Kebutuhan Non Domestik

a. Fasilitas Sosial Ekonomi (20%) 89.474 105.865 125.259 148.206 169.555

b. Penerangan Jalan (10%) 44.737 52.932 62.629 74.103 84.778

Jumlah Kebutuhan Non Domestik (II) 13.440 158.797 187.888 222.309 254.333

Jumlah Kebutuhan Listrik (I + II) 73.387 229.726 271.811 321.607 367.935

Sumber: Hasil Analisis RTRW Kab. Pesawaran

B. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

1. Telekomunikasi  Kabel
Mengingat pentingnya fungsi telepon, untuk memudahkan komunikasi,

sehingga diharapkan dengan adanya pengembangan jaringan telepon dapat

merangsang mekanisme kegiatan yang bersifat meningkatkan kegiatan ekonomi

dan peningkatan efektivitas serta efisiensi koordinasi antar instansi pemerintah

maupun swasta dalam lingkup yang lebih luas.

Seperti halnya jaringan listrik, jaringan telepon pelayanannya dilakukan

oleh instansi tersendiri, yaitu PT. TELKOM, sehingga perencanaan sistem

jaringan telepon mengikuti arahan dan rencana PT. TELKOM yang kemudian

disesuaikan dengan pola ruangnya. Sehingga diharapkan dengan adanya
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Tabel 2.29
Kebutuhan Listrik Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

No. Uraian
Daya

Listrik
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Jumlah Kebutuhan Listrik (Kw)

2011 2016 2021 2026 2031
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B. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

1. Telekomunikasi  Kabel
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pengembangan jaringan telepon dapat merangsang mekanisme kegiatan yang

bersifat meningkatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan efektivitas serta

efisiensi koordinasi antar instansi pemerintah maupun swasta dalam lingkup

yang lebih luas. Kebutuhan telepon di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada

Tabel 2.30.

Dalam sistem jaringan telepon (Standard PT.TELKOM), beberapa hal

yang perlu diperhatikan, antara lain :

 Sistem Jaringan Primer

Sistem ini merupakan jaringan utama yang menghubungkan Sentral

Telepon Otomatis (STO) dengan rumah kabel. Pada sistem jaringan ini,

kapasitas setiap kabel adalah untuk 1000 - 2000 sambungan, sehingga apabila

kapasitas hendak ditingkatkan maka kabelnya harus ditambah. Sistem ini tidak

dapat langsung disambungkan ke konsumen dan merupakan sistem jaringan

bawah tanah.

Tabel 2.30
Banyaknya Pelanggan Telekomunikasi
Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2031

No. Kecamatan Jumlah
Penduduk

Kebutuhan (Sambungan Satuan Telepon/SST)

Domestik
30%

dari KK

Non-
Domestik
3% dari

Domestik

Tlp Umum
1 : 5000

jiwa

Cadangan
1% dari

Domestik

Total
Kebutuhan

1. Padang Cermin 173.317 6.681 0,6681 0,0346634 0,06681 7.4505734

2. Punduh Pidada 56.116 2.1012 0,21012 0,0112232 0,021012 2.3435552

3. Kedondong 127.275 4.395 0,4395 0,025455 0,04395 4.903905

4. Way Lima 68.291 2.4195 0,24195 0,0136582 0,024195 2.6993032

5. Gedongtataan 179.385 6.4881 0,64881 0,035877 0,064881 7.237668

6. Negri Katon 134.635 5.1147 0,51147 0,026927 0,051147 5.704244

7. Tegineneng 108.757 4.1748 0,41748 0,0217514 0,041748 4.6557794

Jumlah 847.776 31.3743 3,13743 0,1695552 0,313743 34.99503

Sumber : Hasil Perhitungan RTRW Kab. Pesawaran, 2010

 Sistem Jaringan Sekunder

Sistem jaringan sekunder merupakan sistem jaringan telepon yang

menghubungkan antara rumah kabel dengan sub rumah kabel. Pada sistem ini

kapasitas setiap kabel adalah untuk 200 sambungan. Sistem sekunder ini tidak

memperkenankan bagi penyambungan langsung ke konsumen dan merupakan
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sistem jaringan bawah tanah. Apabila kapasitas sambungan hendak

ditingkatkan, maka jumlah kabel pada sistem jaringan tersebut harus

ditambahkan.

 Sistem Jaringan Tersier

Merupakan sistem jaringan telepon yang langsung dihubungkan dengan

konsumen dari sub rumah kabel. Sambungan ini tidak diperkenankan melebihi

jarak 250 m dari sub rumah kabel. Sistem jaringan tersier ini memiliki kapasitas

20 sambungan, tetapi sebaiknya kapasitas-kapasitas tersebut tidak dicapai 10

sambungan, dimana kabel yang digunakan adalah kabel udara.

2. Telekomunikasi  Seluler

Untuk lebih memahami lingkup substansi dari kegiatan ini, lebih dahulu

harus diketahui mengenai menara telekomunikasi/ BTS (Base Transceiver

Station). BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan

jaringan menuju jaringan lain. Satu cakupan pancaran BTS dapat disebut Cell.

Dari beberapa BTS kemudian dikontrol oleh satu Base Station Controller (BSC)

yang terhubungkan dengan koneksi microwave ataupun serat optik.

Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel)

mengungkapkan saat ini banyak operator yang melakukan pembangunan

menara sendiri-sendiri. Akibatnya, dalam satu daerah bisa terdapat 5-10

menara dari berbagai operator. Fenomena hutan tower ini pun tak bisa

dihindari. Padahal, pengeluaran operator bisa lebih efisien jika menggunakan

infrastruktur tersebut secara bersama-sama. Apalagi secara teknologi, sistem

jaringan pada BTS sangat dimungkinkan untuk digunakan secara bersama-

sama antara beberapa provider/operator selular.

Terdapat 2 (dua) pola kerjasama antara operator dengan perusahaan

pengembang infrastruktur, yaitu pola bagi hasil dan pola sewa. Meskipun

demikian, menurut data, masih banyak operator yang menggunakan menara

sendiri. Hasilnya, banyak menara telekomunikasi/ BTS yang berkumpul di satu

daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus menggalakkan penggunaan

menara bersama seperti halnya yang terjadi di negara maju seperti Amerika dan

Australia. Selain lebih efisien, 'hutan tower' dapat dikurangi sehingga tata letak

kota bisa diperbaiki. Dengan demikian Peraturan Daerah mengenai penggunaan
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1 tower secara bersama dapat dikeluarkan. Kriteria umum dari penempatan BTS

(PT. Telkom, 2006) adalah sebagai berikut :

a. Tidak berada pada kawasan konservasi.

b. Tidak berada pada kawasan permukiman padat  (KDB > 75%).

c. Diperkenankan pada kawasan padat, namun terdapat jarak radius 100 m

dari permukiman penduduk.

d. Diperkenankan pada kawasan wisata tetapi tidak mengganggu pandangan.

C. Rencana Pengembangan Sistem Sumber Daya Air

Dalam pemanfaatan air baku harus memperhatikan keseimbangan daya

dukung sumberdaya air, sebab keseimbangan daya dukung sumberdaya air

sangat berkaitan dengan masalah kelestarian lingkungan hidup, hal ini sesuai

dengan tujuan dari pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran, oleh sebab

itu penggunaan sumberdaya air perlu diatur dan diperkirakan sampai akhir tahun

perencanaan.

Sumberdaya air yang dipakai saat ini di Kabupaten Pesawaran  berasal

dari :

 Mata air pengunungan

 Air tanah dangkal

 Sungai–sungai/anak sungai

Sumberdaya air tersebut saat ini dipakai sebagai air bersih (mandi, cuci

dan minum ) dan kebutuhan untuk dipergunakan sebagai irigasi persawahan,

tegalan, kebun dan lain-lain. Rencana kebutuhan air bersih untuk Kabupaten

Pesawaran tahun 2031 adalah 1.800 liter/detik dengan kehilangan air 300

liter/detik. Sehingga kebutuhan air bersih tersebut akan dapat dilayani

sepenuhnya oleh sumber air bersih (PDAM) dengan kapasitas produksi 1.330,78

liter/detik. Pelayanan air sistem perpipaan (PDAM)  tahun 2006 baru melayani

wilayah perkotaan dengan tingkat pelayanan 62,3 %.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan air bersih di Kabupaten Pesawaran

dengan sistem perpipaan, tahun 2031 ditingkatkan dari 346 liter/detik menjadi

1.713 liter/detik, dengan asumsi penggunaan air/orang/hari mencapai 100

liter/orang/hari serta wilayah pelayanan air minum perpipaan sampai tahun 2031,

ditambah ke kota-kota yang  menjadi pusat SWP yang belum dilayani air minum

sistem perpipaan (Lihat Tabel 2.31).
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Sumberdaya air tersebut saat ini dipakai sebagai air bersih (mandi, cuci

dan minum ) dan kebutuhan untuk dipergunakan sebagai irigasi persawahan,

tegalan, kebun dan lain-lain. Rencana kebutuhan air bersih untuk Kabupaten

Pesawaran tahun 2031 adalah 1.800 liter/detik dengan kehilangan air 300

liter/detik. Sehingga kebutuhan air bersih tersebut akan dapat dilayani

sepenuhnya oleh sumber air bersih (PDAM) dengan kapasitas produksi 1.330,78

liter/detik. Pelayanan air sistem perpipaan (PDAM)  tahun 2006 baru melayani

wilayah perkotaan dengan tingkat pelayanan 62,3 %.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan air bersih di Kabupaten Pesawaran

dengan sistem perpipaan, tahun 2031 ditingkatkan dari 346 liter/detik menjadi

1.713 liter/detik, dengan asumsi penggunaan air/orang/hari mencapai 100

liter/orang/hari serta wilayah pelayanan air minum perpipaan sampai tahun 2031,

ditambah ke kota-kota yang  menjadi pusat SWP yang belum dilayani air minum

sistem perpipaan (Lihat Tabel 2.31).
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Tabel 2.31
Perkiraan Produksi Air Bersih  dan Lumpur Tinja

Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

No. U r a i a n Satuan
Tahun

2011 2031

1. Jumlah Penduduk Jiwa 447.368 847.775

2. Pemakaian Air Bersih m3/hari 58.158 110.211

3. Produksi Air Limbah m3/hari 46.526 88.169

4. Produksi Lumpur Tinja m3/hari 49,03 92,91

Sumber : Hasil Perhitungan Tahun 2011

D. Rencana Sistem Pengelolaan Sampah

Perkiraan kebutuhan sampah di Kabupaten Pesawaran sangat

mempengaruhi sarana dan prasarana pendukung untuk terciptanya kebersihan

lingkungan. Dalam skala kabupaten atau di wilayah pedesaan, sistem

pembuangan sampah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan

menimbun sampah di pekarangan rumah masing-masing. Sampah dalam

kawasan dikumpulkan oleh masing-masing rumah (daerah terbangun) dan

kotoran sampah tersebut banyak yang dibakar oleh penduduk. Timbunan

sampah di wilayah perkotaan Gedongtataan sampai saat ini belum ditangani oleh

Dinas PU, dan rencana yang akan dilakukan dalam pengelolaan dan

pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Pesawaran yaitu dengan

akan dibangunnya Rencana TPA di Kecamatan Gedong Tataan, Rencana TPA

di Kecamatan Padang Cermin, dan Rencana TPA di Kecamatan Kedondong.

Rencana lokasi TPA Kecamatan Negeri Katon  dengan luas 3 Ha pada

areal bekas galian tambang marmer, sekaligus pengeloaan sampahnya dengan

cara fermentasi anaerob dengan bantuan Efektif Mikroorganisme. Dengan

asumsi volume sampah sebesar 1907 m³/hari maka TPA yang ada hanya

mampu menampung 11.907 m³ atau jangka waktu operasionalnya dapat

mencapai 20 tahun (lihat Tabel 2.32).
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Tabel 2.31
Perkiraan Produksi Air Bersih  dan Lumpur Tinja

Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

No. U r a i a n Satuan
Tahun

2011 2031

1. Jumlah Penduduk Jiwa 447.368 847.775

2. Pemakaian Air Bersih m3/hari 58.158 110.211

3. Produksi Air Limbah m3/hari 46.526 88.169

4. Produksi Lumpur Tinja m3/hari 49,03 92,91

Sumber : Hasil Perhitungan Tahun 2011

D. Rencana Sistem Pengelolaan Sampah

Perkiraan kebutuhan sampah di Kabupaten Pesawaran sangat

mempengaruhi sarana dan prasarana pendukung untuk terciptanya kebersihan

lingkungan. Dalam skala kabupaten atau di wilayah pedesaan, sistem

pembuangan sampah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan

menimbun sampah di pekarangan rumah masing-masing. Sampah dalam

kawasan dikumpulkan oleh masing-masing rumah (daerah terbangun) dan

kotoran sampah tersebut banyak yang dibakar oleh penduduk. Timbunan

sampah di wilayah perkotaan Gedongtataan sampai saat ini belum ditangani oleh

Dinas PU, dan rencana yang akan dilakukan dalam pengelolaan dan

pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Pesawaran yaitu dengan

akan dibangunnya Rencana TPA di Kecamatan Gedong Tataan, Rencana TPA

di Kecamatan Padang Cermin, dan Rencana TPA di Kecamatan Kedondong.

Rencana lokasi TPA Kecamatan Negeri Katon  dengan luas 3 Ha pada

areal bekas galian tambang marmer, sekaligus pengeloaan sampahnya dengan

cara fermentasi anaerob dengan bantuan Efektif Mikroorganisme. Dengan

asumsi volume sampah sebesar 1907 m³/hari maka TPA yang ada hanya

mampu menampung 11.907 m³ atau jangka waktu operasionalnya dapat

mencapai 20 tahun (lihat Tabel 2.32).
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Tabel 2.31
Perkiraan Produksi Air Bersih  dan Lumpur Tinja

Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

No. U r a i a n Satuan
Tahun

2011 2031

1. Jumlah Penduduk Jiwa 447.368 847.775

2. Pemakaian Air Bersih m3/hari 58.158 110.211

3. Produksi Air Limbah m3/hari 46.526 88.169

4. Produksi Lumpur Tinja m3/hari 49,03 92,91

Sumber : Hasil Perhitungan Tahun 2011

D. Rencana Sistem Pengelolaan Sampah
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pembuangan sampah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan

menimbun sampah di pekarangan rumah masing-masing. Sampah dalam

kawasan dikumpulkan oleh masing-masing rumah (daerah terbangun) dan

kotoran sampah tersebut banyak yang dibakar oleh penduduk. Timbunan

sampah di wilayah perkotaan Gedongtataan sampai saat ini belum ditangani oleh

Dinas PU, dan rencana yang akan dilakukan dalam pengelolaan dan

pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Pesawaran yaitu dengan

akan dibangunnya Rencana TPA di Kecamatan Gedong Tataan, Rencana TPA

di Kecamatan Padang Cermin, dan Rencana TPA di Kecamatan Kedondong.

Rencana lokasi TPA Kecamatan Negeri Katon  dengan luas 3 Ha pada

areal bekas galian tambang marmer, sekaligus pengeloaan sampahnya dengan

cara fermentasi anaerob dengan bantuan Efektif Mikroorganisme. Dengan

asumsi volume sampah sebesar 1907 m³/hari maka TPA yang ada hanya

mampu menampung 11.907 m³ atau jangka waktu operasionalnya dapat

mencapai 20 tahun (lihat Tabel 2.32).
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Tabel 2.32
Perkiraan Timbulan Sampah

Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

No. U r a i a n Satuan
Tahun

2011 2031

1. Jumlah Penduduk Jiwa 447.368 847.775

2. Target Pelayanan % 70 90

3. Penduduk Terlayani Jiwa 313.158 762.998

4. Timbulan Sampah

liter/jiwa/hr 2,5 2,5

liter/hari 782.894 1.907.494

M3/hari 782,89 1.907,49

5. Sarana dan Prasarana

a. Kontainer (6 m3) unit 31 76

b. Gerobak Sampah unit 313 763

c. Dump Truck (6 m3) unit 31 76

Total Timbulan Sampah M³ 28.127.555 63.068.102

Sumber : Hasil Perhitungan RTRW Kab. Pesawaran, Tahun 2008.

E. Rencana Sistem Air Minum Kota

Kebutuhan air bersih untuk keperluan masyarakat di Kabupaten

Pesawaran dipenuhi dari air sumur, mata air, air permukaan  serta distribusi air

bersih oleh PDAM. Daerah pelayanan utama PDAM Tirtayasa Kalianda di

Kabupaten Pesawaran adalah Kota Gedongtataan, kedondong, Way Lima dan

Padang Cermin . Data sampai  sampai dengan 31 Desember 2010 telah

melayani 7.800 pelanggan dengan kapasitas produksi ±40 lt/det.

Rencana pelayanan air bersih di Kabupaten Pesawaran hingga tahun

2031 dengan memakai standard Kepmen Kimpraswil No.534/KPTS/M/2001

dengan standard 60 – 220 lt/org/hari, namun demikian cakupan pelayanannya

pada rentang 55 – 75 %  penduduk yang terlayani, hal ini memandang pada

kawasan pedesaan dapat memakai sumber mata air setempat seperti

pegunungan, danau, sungai sebagai pemenuhan kebutuhan akan air

Rencana Pelayanan Air Bersih hingga tahun 2031 diasumsikan  :

- target pelayanan domestik sebesar 80 % dan non domestic sebesar 20 %.

- Pelayanan domestic meliputi :
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Tabel 2.32
Perkiraan Timbulan Sampah

Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

No. U r a i a n Satuan
Tahun

2011 2031

1. Jumlah Penduduk Jiwa 447.368 847.775

2. Target Pelayanan % 70 90

3. Penduduk Terlayani Jiwa 313.158 762.998

4. Timbulan Sampah

liter/jiwa/hr 2,5 2,5

liter/hari 782.894 1.907.494

M3/hari 782,89 1.907,49

5. Sarana dan Prasarana

a. Kontainer (6 m3) unit 31 76

b. Gerobak Sampah unit 313 763

c. Dump Truck (6 m3) unit 31 76

Total Timbulan Sampah M³ 28.127.555 63.068.102

Sumber : Hasil Perhitungan RTRW Kab. Pesawaran, Tahun 2008.

E. Rencana Sistem Air Minum Kota

Kebutuhan air bersih untuk keperluan masyarakat di Kabupaten

Pesawaran dipenuhi dari air sumur, mata air, air permukaan  serta distribusi air

bersih oleh PDAM. Daerah pelayanan utama PDAM Tirtayasa Kalianda di

Kabupaten Pesawaran adalah Kota Gedongtataan, kedondong, Way Lima dan

Padang Cermin . Data sampai  sampai dengan 31 Desember 2010 telah

melayani 7.800 pelanggan dengan kapasitas produksi ±40 lt/det.

Rencana pelayanan air bersih di Kabupaten Pesawaran hingga tahun

2031 dengan memakai standard Kepmen Kimpraswil No.534/KPTS/M/2001

dengan standard 60 – 220 lt/org/hari, namun demikian cakupan pelayanannya

pada rentang 55 – 75 %  penduduk yang terlayani, hal ini memandang pada

kawasan pedesaan dapat memakai sumber mata air setempat seperti

pegunungan, danau, sungai sebagai pemenuhan kebutuhan akan air

Rencana Pelayanan Air Bersih hingga tahun 2031 diasumsikan  :

- target pelayanan domestik sebesar 80 % dan non domestic sebesar 20 %.

- Pelayanan domestic meliputi :
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Tabel 2.32
Perkiraan Timbulan Sampah

Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

No. U r a i a n Satuan
Tahun

2011 2031

1. Jumlah Penduduk Jiwa 447.368 847.775

2. Target Pelayanan % 70 90

3. Penduduk Terlayani Jiwa 313.158 762.998

4. Timbulan Sampah

liter/jiwa/hr 2,5 2,5

liter/hari 782.894 1.907.494

M3/hari 782,89 1.907,49

5. Sarana dan Prasarana

a. Kontainer (6 m3) unit 31 76

b. Gerobak Sampah unit 313 763

c. Dump Truck (6 m3) unit 31 76

Total Timbulan Sampah M³ 28.127.555 63.068.102

Sumber : Hasil Perhitungan RTRW Kab. Pesawaran, Tahun 2008.

E. Rencana Sistem Air Minum Kota

Kebutuhan air bersih untuk keperluan masyarakat di Kabupaten

Pesawaran dipenuhi dari air sumur, mata air, air permukaan  serta distribusi air

bersih oleh PDAM. Daerah pelayanan utama PDAM Tirtayasa Kalianda di

Kabupaten Pesawaran adalah Kota Gedongtataan, kedondong, Way Lima dan

Padang Cermin . Data sampai  sampai dengan 31 Desember 2010 telah

melayani 7.800 pelanggan dengan kapasitas produksi ±40 lt/det.

Rencana pelayanan air bersih di Kabupaten Pesawaran hingga tahun

2031 dengan memakai standard Kepmen Kimpraswil No.534/KPTS/M/2001

dengan standard 60 – 220 lt/org/hari, namun demikian cakupan pelayanannya

pada rentang 55 – 75 %  penduduk yang terlayani, hal ini memandang pada

kawasan pedesaan dapat memakai sumber mata air setempat seperti

pegunungan, danau, sungai sebagai pemenuhan kebutuhan akan air

Rencana Pelayanan Air Bersih hingga tahun 2031 diasumsikan  :

- target pelayanan domestik sebesar 80 % dan non domestic sebesar 20 %.

- Pelayanan domestic meliputi :
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 Sambungan Rumah Tangga (SRT) : 80 %

 Sambungan Kran Umum (SKU)       : 20 %

- Berdasarkan Kepmen Kimpraswil  No.534/KPTS/M/2001tentang Pedoman

Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perkim,PU menyebutkan

kebutuhan air bersih per orang  60 – 220 lt/org/hari. Untuk Kabupaten

Pesawaran kebutuhan air domestik adalah :

 Sambungan Rumah Tangga (SRT) : 100 liter/org/hr

 Sambungan Kran Umum (SKU)      :  60 liter/org/hr

Untuk lebih jelasnya kebutuhan air bersih di Kabupaten Pesawaran sampai

tahun 2031 dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut ini.

Tabel 2.33
Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Pesawaran tahun 2031

N
o

Kecamatan Jumlah
Pendudu

k
Thn 2031

Kebutuhan Air (100 liter/org/hari)
Kebutuha
n Air utk

Penduduk
(A)

(liter/hari)

Kebutuha
n Air Utk

Fas.
Sosial (B)
= 20%(A)
liter/hari

Jumlah
Kebuhan
(C)= (A) +

(B)

Kebocora
n Air
(20%)

(D)= 20%
(C)

Total
kebutuha

n Air
(E)= (C)

+(D)

Debit Air
dibutuhka

n
(liter/dtk)

1. Tegineneng 108.757 10.875.70
0

2.175.140 13.050.84
0

2.610.168 15.661.00
8

181

2. Negri Sakti 134.635 13.463.50
0

2.692.700 16.156.20
0

3.231.240 19.387.44
0

224

3. Gedongtataa
n

179.385 17.938.50
0

3.587.700 21.526.20
0

4.305.240 25.831.44
0

299

4. Way Lima 68.291 682.910 136.582 819.492 163.898 983.390 96
5. Kedongdong 127.275 12.727.50

0
2.545.500 15.273.00

0
3.054.600 18.327.60

0
212

6. Punduh
Pidada

56.116 5.611.600 1.122.320 6.733.920 1.346.784 8.080.704 94

7. Pd. Cermin 173.317 17.331.70
0

3.466.340 20.798.04
0

4.159.608 24.957.64
8

288

Jumlah 1.394

Sumber : Hasil perhitungan RTRW Kab. Pesawaran, 2010

F. Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Rencana jalur evakuasi bencana  meliputi escape way dan melting point

untuk skala kota dan skala lingkungan. Hal tersebut dipersiapkan sebagai

langkah antisipasi jika terjadi bencana di Kabupaten Pesawaran (seperti tsunami,

gempa bumi dan banjir).
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F. Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Rencana jalur evakuasi bencana  meliputi escape way dan melting point

untuk skala kota dan skala lingkungan. Hal tersebut dipersiapkan sebagai

langkah antisipasi jika terjadi bencana di Kabupaten Pesawaran (seperti tsunami,

gempa bumi dan banjir).
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Saat sekarang ada beberapa ruas jalan yang dapat digunakan sebagai

jalur evakuasi, dimana ruas jalan tersebut menghubungkan bagian pesisir

dengan kawasan melting point yaitu di kawasan akan digunakan sebagai jalur

evakuasi.  Saat ini dapat diidentifikasikan ada sebanyak 24 bangunan umum

berupa sekolah (SD, SMP dan SMA), taman, lapangan olah raga yang dapat

digunakan sebagai melting point.  Ke 24 bangunan tersebut letaknya menyebar

pada tiap kecamatan. Sedangkan sebagai pusat evakuasi sekaligus penyiapan

gudang bahan makanan untuk pengungsi akan dipusatkan pada Kawasan

Agropolitan Gedongtataan. Ruas jalan yang dapat digunakan sebagai jalur

evakuasi yaitu;

- Ruas Padang Cermin – THR WAR

- Ruas Jalan Padang Cermin - Gedongtataan

- Ruas jalan Punduh Pidada - Kodondong

Ruas jalan tersebut  dapat ditambah dengan jaringan jalan lokal lainnya.

Untuk itu jaringan jalan tersebut harus dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk

jalur evakuasi.

2.13 Kebijakan Pola Ruang Nasional dan Provinsi Lampung

Kebijakan Pola Ruang Nasional untuk Kabupaten Pesawaran

a. Rencana Pola Ruang Nasional untuk Kabupaten Pesawaran adalah :

Kawasan Lindung Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, terletak di

Kecamatan Gedongtataan Pnduh Pidada, Kedondong, Way Lima dan

Padang Cermin seluas 22,249,31 Ha. Kawan Lindung tersebut terbagi lagi

menjadi kawasan perlindungan seluas 11.150 ha dan kawasan

pemanfaatan seluas 11.099 ha.

b. Diluar kebijakan yang tertuang dalam RTRWN, juga terdapat kebijakan

nasional yang berlaku di Pesawaran yang terkait dengan status hutan,

yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

KEPMENHUTBUN No : 256/Kpts-II/2000 tanggal 23/08/2000 tentang
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Saat sekarang ada beberapa ruas jalan yang dapat digunakan sebagai

jalur evakuasi, dimana ruas jalan tersebut menghubungkan bagian pesisir

dengan kawasan melting point yaitu di kawasan akan digunakan sebagai jalur

evakuasi.  Saat ini dapat diidentifikasikan ada sebanyak 24 bangunan umum

berupa sekolah (SD, SMP dan SMA), taman, lapangan olah raga yang dapat

digunakan sebagai melting point.  Ke 24 bangunan tersebut letaknya menyebar

pada tiap kecamatan. Sedangkan sebagai pusat evakuasi sekaligus penyiapan

gudang bahan makanan untuk pengungsi akan dipusatkan pada Kawasan

Agropolitan Gedongtataan. Ruas jalan yang dapat digunakan sebagai jalur

evakuasi yaitu;

- Ruas Padang Cermin – THR WAR

- Ruas Jalan Padang Cermin - Gedongtataan

- Ruas jalan Punduh Pidada - Kodondong

Ruas jalan tersebut  dapat ditambah dengan jaringan jalan lokal lainnya.

Untuk itu jaringan jalan tersebut harus dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk

jalur evakuasi.
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b. Hutan rakyat seluas 11.677 ha.

Kebijakan Pola Ruang Provinsi Lampung untuk Kabupaten Pesawaran

Kawasan pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Teluk Ratai yang terletak

di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dipergunakan untuk

pangkalan TNI Angkatan Laut.

2.14 Karakteristik Daya Tampung Wilayah

Secara garis besar wilayah Pesawaran dapat dikelompokkan menjadi 3

kawasan utama, yaitu kawasan pesisir di pantai barat, perbukitan yang

merupakan bagian dari gugus perbukitan dibagian tengah dan kawasan utara

yang merupakan wilayah landai menjadi lahan pertanian/perkebunan yang subur.

Pada Kabupaten Pesawaran  terdapat kawasan  konservasi yaitu Taman

Hutan Raya Wan Abdul Rachman, namun pada beberapa kawasan terutama

pantai barat di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada merupakan

kawasan rawan bencana.  Untuk menjaga fungsi konservasi dan sekaligus

mengantisipasi (mitigasi) potensi bencana alam yang mungkin terjadi, maka ±

30% dari total luasan wilayah ini dijadikan sebagai kawasan lindung. Terutama

atau khususnya kawasan pesisir.   Konsekuensinya adalah daya tampung

wilayah menjadi terbatas, yaitu hanya ± 70% yang dapat dijadikan sebagai

kawasan budidaya.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada rumusan tujuan, bahwa

dengan keterbatasan lahan (pertanian) maka perlu dilakukan intensifikasi

pemanfaatan lahan secara efektif, efisien dan ramah lingkungan.  Sementara itu

orientasi kegiatan masyarakat perlu didorong sejak dini ke arah kegiatan, jasa,

pengolahan dan perdagangan dengan tetap mengandalkan komoditas unggulan

lokal, seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kelapa dalam, buah-buahan, sayur-

sayuran dan peternakan serta perikanan.

2.15 Rencana Pola Ruang Kabupaten Pesawaran

A. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
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Kawasan lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan

kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan suaka

alam. Yang termasuk sebagai kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

bawahannya adalah kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kawasan

perlindungan setempat terdiri dari sempadan sungai dan kawasan sekitar mata

air. Sedangkan kawasan suaka alam di Kabupaten Pesawaran hanya terdiri dari

taman hutan raya (lihat Tabel 2.34).

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahanya

Kawasan hutan lindung adalah (Keputusan Presiden RI No. 32 tahun

1992, Pasal 1 ayat 3) kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu

memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahnya sebagai

pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Berdasarkan hasil analisis kawasan hutan lindung di Kabupaten

Pesawaran, diarahkan pada wilayah-wilayah dengan kemiringan diatas 40%

yang terdapat di bagian Barat dan Selatan Kabupaten Pesawaran. Kawasan

lindung dan konservasi dikawasan wilayah, dengan sebaran lokasi di wilayah

perbukitan sebelah timur yang terdapat disekitar lereng Gunung Pesawaran,

yaitu :

 Hutan lindung register 20 seluas 7.954,70 ha.

 Hutan lindung register 21 seluas 4.631,76 ha.

 Taman Hutan Raya WAR seluas 22,249,31 ha.

Luas total kawasan lindung eksisting mencapai 34.535,77 atau sebesar

29,4%, pada kenyataannya kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten

Pesawaran belum mampu melindungi kawasan dibawahnya. Hal ini disebabkan

beberapa hal diantaranya penggunaan lahan pertanian di kawasan yang

tanahnya peka terhadap erosi dan kemiringannya lebih dari 40% serta kurangnya

lahan untuk kawasan yang berfungsi melindungi kawasan yang ada di

bawahnya. Akibatnya pada saat musim hujan tanah sangat mudah tergerus dan

menghasilkan longsor yang selain merusak kawasan budidaya yang ada

dibawahnya, juga mengambil korban nyawa masyarakat yang tinggal disekitar

kawasan lindung.

Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali adalah

dengan mengembalikan fungsi lindung pada kawasan dengan kemiringan lebih
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dari 40%, yaitu pada kawasan bagian Barat Kabupaten Pesawaran yang

merupakan daerah kaki Gunung Pesawaran.  Selain itu, daerah yang telah

longsor ditanami kembali dengan tanaman-tanaman besar yang mampu

mencegah terjadinya erosi tanah pada musim hujan dan juga mengurangi

aktivitas pertanian di daerah rawan longsor, sehingga luas kawasan lindung

dapat bertambah.

Kawasan Perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat berfungsi untuk pemanfaatan tanah

yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyebaran tata air dan

kelancaran pengaturan air serta pemanfaatannya. Luas kawasan perlindungan

setempat di Kabupaten Pesawaran yaitu 3400,37 ha (2,9%) yang terdiri dari :

 Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai,

termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai

manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai (Keputusan

Presiden RI No. 32 tahun 1992, Pasal 1 ayat 7). Kawasan tersebut dibatasi

oleh garis berjarak tertentu ke arah daratan dari garis permukaan air sungai

pada saat debit normal. Pengelolaan sempadan sungai/kanal/saluran irigasi

primer perlu  dilakukan se-dini mungkin secara tegas, sebelum

permasalahannya menjadi lebih kompleks, terutama yang berada di wilayah

permukiman. Berkaitan dengan itu, aspek pencemaran terhadap

sungai/kanal/saluran irigasi primer juga perlu ditangani. Pelestarian sempadan

sungai di bagian hulu dapat dikaitkan dengan program pelestarian kawasan

sekitar mata air, karena kedua wilayah tersebut saling terhubung satu dengan

yang lain.

Berdasarkan Kriteria Kawasan Konservasi dari Menteri PU tahun 2003

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, ditetapkan besarnya Garis Sempadan
Sungai adalah sebagai berikut :

- Sungai besar (sungai yang mempunyai daerah pengaliran ≥ 500 km²)

mempunyai garis sempadan sungai sebesar 100 m dikiri dan kanan sungai.

- Sungai kecil (sungai yang mempunyai daerah pengaliran ≤ dari 500 km²)

mempunyai garis sempadan sungai sebesar 50 m di kiri dan kanan sungai.

- Untuk kawasan permukiman yang sudah ada di sepanjang sungai  dibatasi

dengan jalan inspeksi sebesar 10 – 15 m dari bibir sungai.
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- Sungai kecil (sungai yang mempunyai daerah pengaliran ≤ dari 500 km²)

mempunyai garis sempadan sungai sebesar 50 m di kiri dan kanan sungai.

- Untuk kawasan permukiman yang sudah ada di sepanjang sungai  dibatasi

dengan jalan inspeksi sebesar 10 – 15 m dari bibir sungai.
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dari 40%, yaitu pada kawasan bagian Barat Kabupaten Pesawaran yang

merupakan daerah kaki Gunung Pesawaran.  Selain itu, daerah yang telah
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oleh garis berjarak tertentu ke arah daratan dari garis permukaan air sungai

pada saat debit normal. Pengelolaan sempadan sungai/kanal/saluran irigasi

primer perlu  dilakukan se-dini mungkin secara tegas, sebelum

permasalahannya menjadi lebih kompleks, terutama yang berada di wilayah

permukiman. Berkaitan dengan itu, aspek pencemaran terhadap

sungai/kanal/saluran irigasi primer juga perlu ditangani. Pelestarian sempadan

sungai di bagian hulu dapat dikaitkan dengan program pelestarian kawasan

sekitar mata air, karena kedua wilayah tersebut saling terhubung satu dengan

yang lain.
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Sedangkan Kawasan Sempadan Sungai adalah sebagai berikut:

- Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, lokasi bangunan sekurang-

kurangnya mempunyai jarak 3 m dari tanggul sungai.

- Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-

kurangnya 5 m dari tanggul sungai.

- Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, jika kedalaman sungai

≤ 3 m lokasi bangunan sekurang-kurangnya 10 m dari bibir sungai. Jika

kedalaman sungai ≥ 3 m, maka lokasi bangunan sekurang-kurangnya 15 m

dari bibir sungai.

 Kawasan Mata Air adalah kawasan di sekeliling waduk/mata air yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata

air (Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1992, Pasal 1 ayat 9). Mata air

merupakan sumber air yang sangat penting karena merupakan penyedia air

tawar, baik yang dapat dimanfaatkan langsung sebagai air bersih, maupun

untuk keperluan lainnya (pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan

sebagainya) melalui sungai yang mengalirkannya. Pelestarian kawasan

sekitar mata air sangat penting untuk menjaga agar mata air dapat terus

mengalirkan air, terutama pada musim kemarau. Untuk itu, kawasan sekitar

mata air harus masuk dalam kawasan hutan lindung atau kawasan yang

dilindungi yang dikuatkan dengan peraturan perundangan. Data mengenai

mata air perlu tersedia, baik mengenai lokasinya, debitnya (terutama pada

musim kemarau), sungai yang mengalirkannya, pemanfaatannya sekarang

dan perkiraanya di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan

pengembangan wilayah yang akan menggunakan air dari sumber tersebut.

Juga data lain yang terkait seperti iklim mikro di kawasan sekitar mata air

dan wilayah yang memanfaatkannya. Kawasan lindung waduk dan mata air

di Kabupaten Pesawaran terdapat di semua kawasan lindung yaitu Taman

Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman, seperti sumber mata air Batu

Patu, dan lain-lain.

 Kawasan Sempadan pantai, adalah kawasan di sepanjang pesisir pantai

yang mempunyai manfaat penting menjaga ekosistem pantai, abrasi pantai,

gelombang pasang dan bencana tsumani. Dengan demikian kawasan

buididaya tambak dan pariwisata yang berada pada pantai di Kecamatan
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Padang Cermin dan Punduh Pidada harus disesuaikan dengan daya dukung

lingkungan pesisir pantai.  Besarnya garis sempadan pantai adalah 50 – 100

m atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kawasan Suaka alam dan Pelestarian Cagar Budaya

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya haruslah memiliki dampak yang
seminimal mungkin bagi penduduk setempat dan tidak mengubah bentang alam
dan situs budaya. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya yang ada di
Kabupaten Pesawaran perinciannya adalah sebagai berikut :

 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, merupakan ruang di sekitar
lokasi bernilai tinggi di Desa Bagelen seluas 15,34 ha di Kecamatan
Gedongtataan sebagai lokasi penempatan transmigrasi pertama di tanah air,
dimana saat ini sudah dilengkapi dengan Museum Transmigrasi.

 Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, seluas 22.249,31 ha di Kecamatan
Padang Cermin dan Punduh Pidada.
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Tabel 2. 35
Klasifikasi, Kriteria dan Wilayah Penyebaran Kawasan Lindung Di Kabupaten Pesawaran

Klasifikasi Kawasan Lindung Kriteria Luas (Ha) Persentase Penyebaran

1. Kawasan yang memberikan
perlindungan kawasan
Bawahannya : Hutan Lindung

Kemiringan lereng >40% atau berada pada ketinggian 2000 m dpl atau
jenis tanah bersolum dangkal. 12.586,46 10,72

Sebagian Kecamatan Gedongtataan,
Way lima, Punduh Pidada dan Padang
Cermin.

2. Kawasan perlindungan setempat

a. Sempadan sungai
Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter
di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman. Untuk sungai di
kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup
untuk dibangun jalan inspeksi (10 – 15 meter).

3400,37 2,90 Sub-sub DAS di seluruh kecamatan

b. Kawasan sekitar mata air Radius 200 m dari  sumber mata air. - -
Beberapa terletak di Tahura WAR dan
mata-mata air lainnya yang  tersebar di
seluruh kecamatan.

c. Kawasan sempadan pantai Radius 50 – 100 dari bibir pantai. - - Sepanjang garis pantai di Kec. Padang
Cermin dan Punduh Pidada.

3. Kawasan Suaka Alam

a. Taman Hutan Raya
Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola
dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

22.249,31 18,95
Tahura WAR di Gunung Ratai
Kecamatan Way Lima dan Padang
Cermin

b. Kawasan Cagar Budaya dan
Ilmu Pengetahuan

Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang
bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. 15,34 0,01

Desa Bagelen di Kecamatan
Gedongtataan sebagai lokasi
transmigrasi pertama di Indonesia

Sumber; UU No 5 tahun 1990 dan hasil Analisis
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Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan oleh Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral Tahun 2008 potensi pergerakan tanah di wilayah

Kabupaten Pesawaran dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu potensi rendah dan

menengah. Dengan kondisi tersebut, kemampuan pergerakan struktur tanah di

wilayah ini cukup stabil dalam mengantisipasi pergeseran tanah akibat longsor

maupun banjir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.2.36 berikut.

Tabel 2. 36
Potensi Pergerakan Tanah Di Kabupaten Pesawaran

No. Kecamatan

Jenis Potensi Pergerakan
(Ha)

Total %
Potensi
Rendah

Potensi
Menengah

1. Padang Cermin 4.568,72 7.090,04 11.658,75 9,93

2. Punduh Pidada 8.686,78 5.896,63 14.583,41 12,42

3. Kedondong 15.758,35 0,00 15.758,35 13,43

4. Way Lima 9.660,08 6.635,02 16.295,11 13,88

5. Gedongtataan 8.657,35 3.096,56 11.753,91 10,01

6. Negeri Katon 16.696,11 18.726,33 35.422,44 30,18

7. Tegineneng 8.670,13 3.234,90 11.905,02 10,14

Jumlah 117.377,00
Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Agustus 2008.

2.15.1 Rencana Pola Ruang

Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di kabupaten pesawaran, terdiri dari: Kawasan Hutan

Produksi, Kawasan pertania Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri,

Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman dan Kawasan Konservasi Budaya.

(lihat Gambar 4.2).

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pemanfaatan ruang bagi hutan produksi (HP) dilakukan dengan melihat

ketersediaan lahan yang ada kawasan hutan. Kawasan hutan rakyat  diwilayah

Kabupaten Pesawaran ini dapat dikembangkan sebagai kawasan hutan

produksi, meskipun saat ini lahan tersedia merupakan lahan-lahan kosong dan

lahan kering yang dapat disediakan untuk kawasan hutan produksi ini. Kawasan
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Hutan Produksi dengan luas 1.031,83 ha (0,88%) terletak di Kecamatan

Tegineneng, sedangkan hutan-hutan rakyat tersebar di seluruh kecamatan.

Dalam 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2031, pemanfaatan

sumberdaya hutan diproyeksikan mengalami perubahan yang cukup berarti

dengan tetap berpegang pada azas hutan lestari dan pemanfaatan hutan yang

berkelanjutan serta perubahan paradigma dari pemanfaatan kayu hutan menjadi

pemanfaatan non-kayu. Dengan prinsip seperti diatas maka diperkirakan hutan

produksi dapat tetap dipertahankan luasnya.

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pemanfaatan ruang bagi hutan produksi (HP) dilakukan dengan melihat

ketersediaan lahan yang ada Kawasan hutan rakyat  diwilayah Kabupaten

Pesawaran ini dapat dikembangkan sebagai kawasan hutan produksi, meskipun

saat ini lahan tersedia merupakan lahan-lahan kosong dan lahan kering yang

dapat disediakan untuk kawasan hutan produksi ini. Kawasan Hutan Produksi

dengan luas 1.031,83 ha (0,88%) terletak di Kecamatan Tegineneng, sedangkan

hutan-hutan rakyat tersebar di seluruh kecamatan.

Dalam 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2031, pemanfaatan

sumberdaya hutan rakayat diproyeksikan mengalami perubahan yang cukup

berarti dengan tetap berpegang pada azas hutan lestari dan pemanfaatan hutan

yang berkelanjutan serta perubahan paradigma dari pemanfaatan kayu hutan

menjadi pemanfaatan non-kayu. Dengan prinsip seperti diatas maka diperkirakan

hutan rakyat diharapkan dapat tetap dipertahankan luasnya.

Kawasan Peruntukan Budidaya Pertanian

A. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, maka diketahui luas lahan

yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pertanian lahan basah adalah

sekitar 11.039,94 ha (9,41%) tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di

Kecamatan Way Lima pengembangannya harus dengan perhatian khusus

mengingat topografinya yang dominan bergelombang di wilayah Utara dan Barat

Kabupaten Pesawaran. Jenis tanaman yang dikembangan meliputi padi sawah.

Pengembangan pertanian lahan basah dimasa yang akan datang tetap

dipertahankan dan disesuaikan dengan kebijakan mengenai pengembangan
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Lahan Sawah Lestari/ Abadi oleh Pemerintah Daerah mengingat Kabupaten

Pesawaran sebagai lumbung pangan baik untuk Kabupaten Pesawaran maupun

Provinsi Lampung. Lahan Sawah Lestari/Abadi sangat erat hubungannya dengan

ketahanan pangan, dimana pada saat ini ketahanan pangan tidak lagi dapat

dipenuhi atas usaha perorangan atau perkeluarga saja, melainkan dicapai

melalui usaha-usaha kolektif. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang

Ketahanan Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan

yang cukup. Lokasi lahan sawah abadi ditetapkan pada setiap lahan sawah yang

pada saat ini diairi oleh sistem irigasi teknis maka sampai dengan 20 tahun

mendatang akan dipertahankan sebagai lahan sawah.

Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan serta

perkembangan sarana dan prasarana perkotaan di Kabupaten Pesawaran

berdampak pada meningkatnya dinamika penggunaan lahan. Konversi lahan

pertanian ke non pertanian merupakan salah satu penyebab semakin

berkurangnya luas sawah. Dengan demikian sebelum dilakukan konversi harus

dilakukan pengkajian-pengkajian yang dapat menekan lebih tingginya alih fungsi

lahan.

Untuk meningkatkan produksi dimasa yang akan datang pengembangan

pertanian lahan basah dilakukan secara terpadu dengan kegiatan perternakan

dan perikanan. Dimana berdasarkan luasan lahan sawah beririgasi teknis pada

masing-masing kecamatan di Kabupaten Pesawaran direncanakan sampai

dengan tahun 2031 luasan tersebut tidak berkurang, sebaliknya semakin

bertambah kecuali di Kecamatan Gedongtataan (lihat Tabel 2.36).

B. Kawasan Pertanian Lahan Kering

Rencana pengembangan pertanian lahan kering dengan jenis komoditi

unggulan yang dikembangkan adalah palawija, buah-buahan, cengkeh, tanaman

rempah-rempah dan hortikultura. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan untuk

pengembangan lahan di wilayah Kabupaten Pesawaran ini mencapai luas

7.901,49 Ha (6,73%).  Rencana pengembangan komoditas unggulan terhadap

harus ditelusuri melalui studi khusus dan diharapkan sebagai bahan baku

kegiatan agro industri diwilayah Kabupaten Pesawaran ini dimasa yang akan

datang.
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Tabel 2. 36
Rencana Luas Baku Sawah Lestari/Abadi Tahun 2031

di Kabupaten Pesawaran

No. Daerah Irigasi Luas Baku
( Ha )

Luas Fungsi
( Ha )

1. Kecamatan Kedondong 5.167 4,711
2. Kecamatan Punduh Pidada 2.906 1.375
3. Kecamatan Padang Cermin 1.279 780
4. Kecamatan Way Lima 1.836 1.648
5. Kecamatan Gedong Tataan 1.619 897
6. Kecamatan Negri Katon 815 617
7. Kecamatan Tegineneng 465 248

Jumlah 14.087 10.276
Sumber : Dinas PU Pengairan Tahun 2007 dan Hasil Analisis

C. Kawasan Tananaman Tahunan atau Perkebunan

Pola Pemanfaatan ruang bagi kawasan perkebunan dalam konsep supply

ruang ini dilakukan berdasarkan metode kesesuaian lahan. Di Kabupaten

Pesawaran dapat diklasifikasikan dalam kelas sangat sesuai, sesuai, kurang

sesuai dan tidak sesuai. Pola pemanfaatan ruang bagi perkebunan diambil pada

kelas sangat sesuai dan sesuai. Namun dari hasil analisis lahan yang sangat

sesuai dan sesuai bagi perkebunan juga sesuai untuk  pertanian tanaman

pangan (lahan kering).

Oleh karena itu disamping arahan pemanfaatan bagi lahan perkebunan

dan lahan pertanian , juga di berikan arahan pola pemanfaatan ruang bagi

perkebunan sekaligus pertanian tanaman pangan (lahan kering). Hal ini

dilakukan untuk tidak membatasi arah investasi yang lebih diminati pada lahan

yang sesuai untuk lebih dari satu aktivitas. Jenis komoditi tanaman tahunan ini

meliputi cengkeh, kelapa hibrida, kelapa dalam, kopi, tebu, kapuk, lada,

tembakau, vanili dan rempah-rempah. Luas lahan untuk perkebunan ini adalah

16,772,87 Ha (14,29%) tersebar seluruh wilayah.

D. Kawasan Peternakan

Pengembanan peternakan di wilayah Kabupaten Pesawaran ini

direncanakan terpadu dengan pengembangan kegiatan pertanian tanaman

pangan dan semusim sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kegiatan

sektor pertanian disamping meningkatkan gizi masyarakat. Prospek budidaya



69
RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

peternakan kambing, sapi dan ayam potong di Kabupaten Pesawaran cukup

potensial dikembangkan dan diharapkan dapat merupakan komoditas andalan

bagi Kabupaten Pesawaran. Arahan lokasi kegiatan peternakan berpotensi di

tiap wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Pesawaran ini. Orientasi

pengembangan peternakan diharapkan tidak saja dapat memenuhi kebutuhan

wilayah Kabupaten Pesawaran akan tetap lebih berorientasi ekspor ke wilayah

sekitarnya. Arahan kawasan peternakan berdasarkan jenis ternaknya di

Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut (lihat Tabel 2.37).

Tabel 2.37
Arahan Kawasan Peternakan

Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2031

Sumber : RTRW Kab. Pesawaran, 2010.

Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan dibagi menjadi beberapa yaitu Cek

DAM, Kolam Air tenang dan Sungai. Adapun jenis ikan yang dapat

dikembangkan terdiri dari Karper, Tawes, Nila Merah, Gurami, Lele dan lainnya.

Arahan lokasi pengembangan dari perikanan ini terkonsentrasi di Kecamatan

Gedongtataan dan secara umum tersebar diseluruh kecamatan dimana skala

pengembangannya adalah skala kecil/rakyat.

Sedangkan untuk pengembangan tambak baik tambak udang maupun

ikan bandeng diarahkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Padang

Cermin dan Punduh Pidada dengan menggunakan persyaratan AMDAL yang

ketat. Mengingat sepanjang lokasi tersebut terdapat hutan-hutan manggrove

yang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut.

Demikian juga dengan kawasan pulau-pulau yang terdapat pada perairan

Kabupaten Pesawaran dapat dikembangkan sebagai lokasi pengembangan

budidaya keramba ikan laut seperti yang sekarang telah banyak dilakukan.

Jenis Ternak Kecamatan

Sapi Perah Kedondong, Punduh Pidada, Padang Cermin dan Way Lima
Sapi Potong Kedondong, Punduh Pidada, Padang Cermin dan Way Lima
Kerbau dan Domba Kedondong, Punduh Pidada, Padang Cermin dan Way Lima
Kambing Kedondong, Punduh Pidada, Padang Cermin dan Way Lima
Unggas Kedondong, Punduh Pidada, Padang Cermin dan Way Lima
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Kawasan Pertambangan

Kabupaten Pesawaran mempunyai potensi sumber daya mineral dan

energi seperti :

 Mineral logam terdiri dari emas, biji besi, mangan, pasir besi dan lain-lain.

 Bahan galian industri terdiri dari batu gamping, marmer andesit dan lain-

lain.

 Bahan galian konstruksi terdiri dari marmer, pasir dan kerikil.

 Bahan galian energi seperti minyak bumi dan gas bumi termasuk batu

bara.

Lokasi penyebaran dari bahan tambang tersebar pada berbagai lokasi,

adapun arahan terhadap kawasan pertambangan di Kabupaten Pesawaran

memperhatikan aspek-aspek lingkungan, mengingat sebagian besar wilayah

pengairan teknis menggunakan sungai sebagai saluran pembawanya.

Dengan demikian maka lokasi galian tambang di wilayah yang

mempunyai topografi berbukit dan banyak terdapat sumber mata air seperti di

kawasan lindung tidak diperkenankan. Penataan areal penambangan perlu

segera dilakukan agar tidak merusak lingkungan. Demikian pula dengan rencana

pengembangan kawasan pertambangan lainnya harus disertai dengan AMDAL

yang baik. Arahan terhadap kawasan pertambangan di Kabupaten Pesawaran

adalah sebagai berikut :

 Biji besi di Kecamatan Tegineneng, Negri Katon dan padang Cermin.

 Emas di Kecamatan Kedondong

 Mangan di Kecamatan Negri katon.

 Batu Kapur di Kecamatan Tegineneng, Negri Katon dan Padang Cermin.

 Batu Andesit di Kecamatan Tegineneng.

 Basalt di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada.

 Batu Granit di Kecamatan Tegineneng dan Kedondong.

 Batu Marmer di Kecamatan Negri Katon.

Kawasan Industri

Kawasan pengembangan industri diwilayah Kabupaten Pesawaran

direncanakan menjadi peruntukan kawasan Industrial Estate, dan industri yang

menyebar merupakan industri kecil dan kerajinan serta kegiatan agro industri dan
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manufaktur pengolahan hasil hasil pertanian dan perkebunan (Industri non

polutan).

Kawasan Industri dalam pengertian Industrial Estate, yaitu suatu

kawasan yang direncanakan khusus untuk berbagai kegiatan industri dan

kegiatan penunjang langsung, terpisah dari kegiatan lain (permukiman,

pertanian, dan lain-lain) dan dikelola secara khusus oleh suatu badan pengelola

(biasanya swasta). Zona Industri atau Lahan Peruntukan Industri, yaitu lahan

yang dialokasikan (dalam RTRW) bagi berbagai jenis kegiatan industri tanpa

pengelolaan khusus, dan biasanya terdapat pula kegiatan-kegiatan lain

(perumahan, pertanian, dan lain-lain) secara sporadis.

Alokasi industri-industri dalam suatu kawasan yang terpadu memberi

manfaat dan keuntungan-keuntungan baik bagi investor maupun pemerintah

sehingga produk-produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi di pasaran.

Penggunaan infrastruktur produksi dan fasilitas pasca produksi (jalan utama,

bandara, terminal, pergudangan, listrik/gas, air, instalasi pengolahan limbah, dan

lain-lain) secara bersama-sama akan mengurangi biaya produksi masing-masing

industri. Demikian juga keuntungan-keuntungan skala ekonomi (scale of

economies) akan mampu merangsang tumbuhnya industri-industri pemasok

dalam skala yang lebih kecil.

Pada muaranya nanti, akan tercipta multiplier effect yang besar terhadap

kegiatan-kegiatan lain terutama perdagangan dan jasa. Bagi pemerintah,

berkumpulnya industri pada suatu kawasan industri akan memudahkan dalam

pemberian pelayanan/fasilitas penunjang serta memudahkan kontrol terhadap

keseluruhan industri, terutama kontrol terhadap kemungkinan pencemaran

lingkungan (Industri Polutan). Untuk mengatasi dampak (polutan) yang dihasilkan

dari industri menengah dan besar diperlukan upaya sebagai berikut :

 Menetapkan target pengendalian polusi bagi industri, polutan, dan area,

dengan cara memberikan perhatian pada penyebab polusi tertinggi dan

polutan yang paling merusak, di berbagai area yang kondisinya paling

terancam;

 Melanjutkan penguatan kapasitas kelembagaan untuk memonitor polusi

dan pelaksaan standar-standar yang telah ditetapkan, terutama pada

tingkatan lokal;
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 Mendorong pengadopsian teknologi-teknologi yang aman dan skema-

skema yang meminimalisir limbah;

 Memperluas peran informasi publik, seperti merevitalisasi sistem PROPER

dalam rangka membangun konsensus, mendapatkan perhatian tokoh-

tokoh bisnis dan industri, serta memberikan tekanan publik terhadap

perusahaan-perusahaan yang tidak responsif;

 Menjalankan rencana-rencana untuk mengendalikan limbah beracun dan

berbahaya, termasuk dalam penyimpanan, transportasi, dan masalah

perawatan.

Untuk mengurangi kadar polusi perusahaan-perusahaan baru dan yang

sedang melebarkan sayap terutama untuk pengembangan industri di Kabupaten

Pesawaran diperlukan upaya :

Mereformasi prosedur AMDAL agar lebih efektif dan memberikan kekuatan

dalam pelaksanan prosedur pencegahan;

Penerapan teknologi dalam penilaian AMDAL, dapat mendukung

penerapan teknologi-teknologi yang efisien dan minim polusi;

Menjamin tersedianya fasilitas pengolahan limbah akhir diperusahaan-

perusahaan baru dan yang sedang berkembang;

Memperkuat partisipasi pemerintah daerah dalam berbagai proyek besar,

terutama yang berhubungan dengan masalah lokasi dan pengendalian

polusi.

Arahan lokasi industri adalah sebagai berikut :

 Kawasan industrial estate / industri berat dan menengah di arahkan pada

Kecamatan Tegineneng seluas 100 ha. Arahan pengembangan Industrial

estate di Kecamatan Tegineneng merupakan industri dengan penamaman

modal dari PMA dan PMDN dan merupakan peluang pengembangan

kegiatan industri di wilayah Kabupaten Pesawaran dan untuk menangkap

peluang akibat limpahan industri Kawasan Metropolitan Bandar Lampung.

 Pengembangan industri kecil dan kerajinan berpotensi dikembangkan

hampir ditiap wilayah kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

 Pengembangan agroindustri yang meliputi pengolahan hasil-hasil

pertanian, peternakan, perkebunan direncanakan di Kecamatan

Gedongtataan.
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Kawasan Peruntukan Pariwisata
Hasil identifikasi terhadap potensi dan daya tarik wisata di Kabupaten

Pesawaran, berdasarkan hasil Studi Basis Wisata Kepariwisataan Provinsi

Lampung, dapat dilihat pada Tabel 2.38

Mengingat besarnya potensi wisata di Kabupaten Pesawaran, maka sektor

pariwisata dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD serta melibatkan

banyak tenaga kerja.

Kawasan Peruntukan Permukiman

Permukiman Perkotaan; mencermati perkembangan kawasan dan kebijakan

penataan ruang nasional dan provinsi, pertumbuhan kawasan perkotaan di

Pesawaran maka Gedongtataan, Tegineneng, Negri Katon dan Padang Cermin

akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan dimasa mendatang pada

Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2. 38.
Sebaran Pariwisata Menurut Kelompok Kegiatan Wisata

Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2007

No. Jenis Potensi Wisata Luasan Lokasi Kepemilikan

1. Wisata Alam

a. Pantai Cuku Upas
akses ke P. Maitem  10 Ha Gebang, Padang Cermin Pribadi

b. Pantai Sekar Wana  7 Ha Sukajaya Lempasing, Padang Cermin Pribadi

c. THR Ringgung
akses ke P. Tegal  6 Ha Sidodadi, Padang Cermin Pemerintah Desa

d. Pantai Mutun
akses ke P. Tangkil  6 Ha Sukajaya Lempasing, Padang Cermin Pribadi

e. Pantai Kelapa Rapet *) Gebang, Padang Cermin TNI AL
f. Air Terjun Kembar *) Wates Way Ratai, Padang Cermin Pemerintah Desa
g. Air Terjun Ciupang (Muara) *) Wates Way Ratai, Padang Cermin Pemda Kabupaten
h. Air Terjun Gunung Minggu *) Hurun, Padang Cermin Dinas Kehutanan
i. Air Terjun Abah Uban *) Hurun, Padang Cermin Dinas Kehutanan
j. Tahura Wan Abdul Rahman  30 Ha Hurun, Padang Cermin Dinas Kehutanan
k. Pulau Umang-umang  7 Ha Padang Cermin *)
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l. Pulau Tangkil  14 Ha Padang Cermin *)
m. Pulau Seserot  30 Ha Padang Cermin *)
n. Pulau Hawang Lunik  10 Ha Padang Cermin *)
o. Pulau Tegal *) Padang Cermin *)
p. Pulau Maitem  1 Ha Gebang, Padang Cermin Dishub Laut
q. Pulau Pahawang  1.020 Ha Punduh Pidada *)
r. Pantai Pancur Permai  17 Ha Sukarame, Punduh Pidada Pribadi
s. Pulau Legundi *) Punduh Pidada *)
t. Pulau Balak  42 Ha Pagar Jaya, Punduh Pidada Pribadi
u. Lunik Resort *) Punduh Pidada *)
v. Air Terjun Gunung Tanjung  1 Ha Margodadi, Way Lima *)

2. Wisata Budaya dan Pengetahuan
a. Wisata Budaya Desa Bagelen *) Bagelen, Gedongtataan *)
b. Museum Transmigrasi *) Gedongtataan *)
Sumber : Studi Basis Data Kepariwisataan Kab. Lampung Selatan, Tahun 2005. *) : Data belum diketahui.
*) : Data belum diketahui.

 Kawasan perkotaan di Kecamatan Gedongtataan meliputi Desa;

Gedongtataan, Sukaraja, Kebagusan, Taman sari, Bernung, Sungai Langka,

Negri Sakti, Kurungan Nyawa dan Sukabanjar.

 Kawasan perkotaan di Kecamatan Padang Cermin meliputi Desa; Hanura,

Sanggi, Durian, Banjaran, Bunut Serdang, Sumber Jaya, Gunung Rejo,

Wates Way Ratai dan Pesawaran Indah.

 Kawasan perkotaan di Kecamatan Tegineneng meliputi Desa;Kresno

Widoso, Gedung Gumanti, Kejadian, Bumi Agung, Batang Hari Ogan, Rejo

Agung dan Kota Agung.

 Kawasan perkotaan di Negri Katon meliputi Desa; Tangjung Rejo, Negri

Katon, Kalirejo, Negarasaka, Pejambon, Halangan Ratu dan Trisno Maju.

Secara fungsional Kota Gedongtataan adalah sebagai pusat pemerintahan,

perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, agropolitan dan budaya.  Padang

Cermin sebagai kawasan perkotaan pesisir dengan fungsi utama kegiatan

berbasis laut dan sekaligus  akan menjadi pusat kegiatan minapolitan.

Sedangkan Tegineneng dan Negri Katon sebagai kawasan penyangga

Metropolitan Bandar Lampung yang juga merupakan arahan untuk perumahan

swadaya.

Permukiman Perdesaan; Umumnya ciri permukiman perdesaan adalah berupa

bangunan rumah tradisional, umumnya berkondisi semi permanen, KDB rendah,

MCK diluar rumah dan sebagian besar menggunakan sumur (air tanah) sebagai

sumber air minum dan belum mendapat aliran listrik.  Ciri permukiman bersifat
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mengelompok dan tersebar secara sporadis. Memperhatikan kondisi faktual

lapangan pola pembangunan permukiman di Pesawaran umumnya membentuk

pola pita (ribbon) memanjang mengikuti pola perkembangan pembangunan jalan.

Hal ini mudah dilihat, terutama antara Kedondong – Way Lima maupun Padang

Cermin – Punduh Pidada yang merupakan konsentrasi utama permukiman

penduduk di Pesawaran.

Pembangunan permukiman perdesaan di Pesawaran memang belum padat dan

menimbulkan masalah.  Hanya saja perlu dikuatkan keyakinan masyarakat

bahwa rumah panggung yang ada saat ini adalah rumah tahan gempa dan

sesuai untuk daerah tropis.  Selanjutnya pola pembangunan permukiman

dikembangkan sedemikian rupa sehingga aman, efektif, efisien dan sehat serta

tersedia fasilitas umum/sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat lokal.

Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan ruang evakuasi bencana bertujuan untuk memberikan ruang

terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan

penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam banjir, gempa

bumi, tsunami dan longsor. Kawasan ruang evakuasi bencana diperlengkapi

dengan aksesibilitas dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air

bersih dan MCK (mandi,  cuci dan kakus).

Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi:

a. Kecamatan Punduh Pidada, jalur evakuasi bencana di Simpang Punduh

Pidada;  mempunyai ruang evakuasi bencana berupa bangunan-bangunan

sekolah dan lahan terbuka milik masyarakat maupun pemerintah.

b. Kecamatan Padang Cermin; jalur evakuasi bencanadi Tahura WAR dan

beberapa simpang jalan yang berada di Kecamatan Padang Cermin,

dimana ruang evakuasi bencana berupa bangunan-bangunan sekolah dan

lahan terbuka milik masyarakat maupun pemerintah.



76RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Tabel 2. 39
Kasifikasi, Kriteria dan Arahan Penyebaran Kawasan Budidaya Di Wilayah Kabupaten Pesawaran

Klasifikasi Kriteria Luas  (Ha) Persentase Arahan Lokasi
(Kecamatan)

1. Pertanian Lahan Basah

Kemiringan lereng <5%, jenis tanah dengan kedalaman
>30 cm dan pemeabilitas sangat rendah sampai rendah,
serta curah hujan >3500 mm/tahun atau tersedianya
prasarana irigasi.

11.039,94 9,41 Seluruh kecamatan.

2. Pertanian Lahan Kering

Kemiringan lereng <8%, jenis tanah dengan kedalaman
>30 cm dan permeabilitas agak cepat sampai baik, serta
curah hujan >2500 mm/tahun atau tersedianya sarana
irigasi.

7.901,49 6,73 Seluruh kecamatan.

3. Perkebunan

Kemiringan lereng <15%, jenis tanah dengan kedalaman
>75 cm dan permeabilitas agak cepat sampai baik, serta
curah hujan >2500 mm/tahun atau tersedianya sarana
irigasi.

16.772,87 14,29 Seluruh kecamatan kecuali
Kecamatan Way Lima.

4. Hutan Produksi

Kemiringan lereng <15%, jenis tanah dengan kedalaman
>75 cm dan permeabilitas agak cepat sampai baik, serta
curah hujan >2500 mm/tahun atau tersedianya sarana
irigasi.

1.031,83 0,88 Kecamatan Negri Katon.

5. Peternakan Kemiringan lereng <15%, jenis tanah tidak sesuai untuk
tanaman semusim. -

Tersebar di setiap kecamatan
kecuali Kecamatan
Gedongtataan.

6. Perikanan Darat

Kemiringan lereng <5%, jenis tanah dengan kedalaman
<30 cm dan permeabilitas sangat rendah sampai
rendah, serta curah hujan >3500 mm/tahun atau
tersedianya sarana irigasi.

890,98
Terpusat di Kecamatan
Gedongtataan dan umumnya
tersebat di seluruh kecamatan.

7. Perikanan Tangkap Laut 68.900 - Kec. Padang Cermin dan
Punduh  Pidada.

8. Pertambangan
Kriteria lokasi normal dengan yang ditetapkan Dep.
Pertambangan untuk daerah masing-masing yang
mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi.

-
Tersebar di beberapa
kecamatan sesuai dengan
potensinya.

9. Perindustrian

Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri,
Tersedia sumber air baku yang cukup, adanya sistim
pembuangan limbah tidak menimbulkan dampak sosial
negatif yang berat, tidak terletak di kawasan tanaman
pangan lahan basah yang beririgasi dan yang berpotensi
untuk pengembangan irigasi.

100,00 0.06

Industri Besar dan Menengah di
Kecamatan Tegineneng dan
Industri kecil tersebar di
masing-masing kecamatan.
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10. Pariwisata

Kawasan yang mempunyai :
 Keindahan alam dan keindahan panorama,
 Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan

diminati wiasatawan,
 Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai

nilai sejarah yang tinggi.

716 0.93

Tersebar disetiap Kecamatan,
terutama di Kecamatan
Gedongtataan, Padang Cermin,
Punduh Pedada, dan Way
Lima.

11. Permukiman

Kemiringan lahan 3-35 %,
Tersedia air baku/air bersih,
Tidak dilahan pertanian lahan basah,
Lokasi yang terkait dengan kawasan hunian yang telah

ada/berkembang.

23.090,83 19,67

Permukiman perkotaan di
sebelah di Kecamatan
Gedongtataan, Negri Katon,
dan Padang Cermin dan
permukiman perdesaan di
Kecamatan Tegineneng,
Kedondong, Way Lima dan
Punduh Pidada.

12. Perkantoran
Kemiringan lahan 3-35 %,
Tersedia air baku/air bersih,
Tidak dilahan pertanian lahan basah.

40 ha esisting
pengembangan 100 ha 0,03 Desa Binong Kecamatan

Gedongtataan.

Sumber : Keppres No. 32 Tahun 1990 dan Hasil Analisis.
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2.15.2 Rencana Pola Ruang Laut

Pola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan laut

pengembangan zona pesisir dan pengembangan pulau-pulau kecil. Pengaturan

pengembangan pola ruang laut meliputi zona pemanfaatan umum, zona

konservasi, zona pemanfaatan khusus dan zona alur.

A. Zona Pemanfaatan Umum

Zona pemanfaatan umum adalah wilayah yang mana aktifitasnya khusus

dilakukan manusia ditekankan pada yang berhubungan dengan pemanfaatan

sumberdaya lahan dan pengembangan ekonomi. Zona pemanfaatan umum yang

ada di Kabupaten Pesawaran adalah :

Wisata Bahari
Dari segi jenis dan objek yang dimiliki, potensi wisata Kabupaten Pesawaran

sangat besar. Lebih dari 10 pulau (Pulau Legundi Besar, Legundi Kecil, Siuncal,

Umang Umang, Pahawang, Tegal, Balak, Lunik dan Tanjung Putus) yang dapat

dikembangkan sebagai objek wisata, juga pantai disepanjang Kecamatan

Padang Cermin dan Punduh Pidada (Pantai Kelapa Rapet/Klara, Mutun dan

lainnya). Potensi wisata itu belum dikembangkan secara optimal sehingga

belum banyak menarik minat wisatawan asing maupun lokal.

Potensi wisata bawah laut Kabupaten

Pesawaran adalah kawasan ekosistem

terumbu karang yang terdapat hampir di setiap

pulau kosong maupun pulau yang telah

berpenghuni. Selain terumbu karang berbagai

jenis ikan karang/ikan hias sangat menarik

untuk dinikmati oleh wisatawan.

Kawasan Budidaya Tancap
Kawasan Pulau-pulau kecil di gugusan Pulau Legundi Besar dan Legundi Kecil

merupakan pusat budidaya tancap untuk wilayah Kabupaten Pesawaran.
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Kawasan Pelabuhan
Kawasan pelabuhan Punduh Pidada dan Padang Cermin harus  dilengkapi

dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat dan Industri antara lain

Fasilitas Dermaga Kapal Ikan PPS, Air Bersih, BBM, Instalasi Listrik, dan

pergudangan.

Kawasan Perikanan Tangkap
Berdasarkan data peta tematik pesisir dan laut terdapat potensi perikanan

tangkap yaitu di seluruh  perairan laut Kabupaten Pesawaran.

B. Zona Konservasi

Zona konservasi adalah wilayah yang memiliki atribut geologi yang khusus atau

luar biasa, memiliki biodiversity yang tinggi dan biasanya memiliki spesies-

spesies luar endemic, langka maupun yang terancam punah. Wilayah-wilayah

konservasi laut telah terbentuk di berbagai daerah di Indonesia, termasuk yang

telah diusulkan tetapi belum disahkan. PHPA bertanggung-jawab secara

langsung terhadap perkembangan rencana pengelolaan untuk wilayah

konservasi. Pada saat ini, kesemua wilayah tersebut akan termasuk dalam

daerah perluasan perencanaan pengelolaan laut dan pesisir Provinsi.

Kawasan Lindung
 Kawasan Sempadan Pantai

 Kawasan sepanjang pantai dari titik pasang tertinggi hingga 100 m ke

arah darat

 Cakupan : Sepanjang wilayah pantai kawasn perencanaan  yang meliputi

seluruh pulau berpenghuni.

 Kawasan Terumbu Karang

Cakupan : Kawasan Terumbu Karang di pulau-pulau yang memiliki

terumbu karang (Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pidada, Pulau Heok

dan Tanjung Putus).

C. Zona Pemanfaatan Khusus

Zona pemanfaatan khusus adalah zona yang diperuntukkan bagi tujuan primer

yang tertentu seperti pangkalan militer, pelabuhan terminal dan cargo.
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a. Pelabuhan TNI AL Way Ratai
Merupakan kawasan pertahanan keamanan khususnya wilayah laut

dibawah komando Armada Kawasan Barat, dimana rencananya akan

dikembangkan sebagai Pangakalan Utama TNI AL (Lantamal).

b. Pelabuhan Pengumpan lokal – Punduh Pidada dan Padang Cermin
Pelabuhan pengumpan lokal adalah pelabuhan yang berperan sebagai

tempat pelayanan penumpang dan barang juga pariwisata di daerah

terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh

moda transportasi laut yang melayani angkutan laut antar

daerah/kecamatan dalam Kabupaten/Kota.

D. Zona Lorong/Alur

Zona lorong/alur diperuntukkan bagi perairan yang wilayahnya merupakan jalur

lalu-lintas kapal secara regular dalam skala intern maupun internasional.

a. Alur Pelayaran atau Rute Pelayaran

Sistem jaringan transportasi laut berkaitan dengan jaringan pelayaran atau

rute pelayaran Kabupaten Pesawaran 10 tahun ke depan, dapat dibagi

menjadi beberapa alur, antara lain : Alur Pelayaran Lokal dan Alur Pelayaran

Kapal Perikanan.

b. Alur Pelayaran Lokal (APL)

Untuk Alur Pelayaran Lokal terdapat beberapa alur pelayaran, yaitu; seluruh

pelabuhan yang terdapat di pulau-pulau di Kabupaten Pesawaran.

c. Alur Pelayaran Kapal Perikanan (APP)
Lintas pelayaran kapal penangkap ikan pada umumnya berasal dari seluruh

pulau.

2.16 Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran

Dasar Penetapan Kawasan Strategis

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pesawaran, Kawasan strategis adalah

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh

sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya dan

lingkungan. Dalam rangka mengembangkan, melestarikan, melindungi atau
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mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan (Kepmen PU Nomor 1 Tentang

Pedoman Penyusunan RTRW Kota). Kawasan Strategis merupakan kawasan yang

diprioritaskan/diperhatikan pertumbuhan dan pembangunannya.

Kawasan Strategis kota berfungsi  untuk (a) Mengembangkan,

melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan

pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung

penataan ruang wilayah kota, (b) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat

penting terhadap wilayah kota bersangkutan; (c) Sebagai pertimbangan dalam

penyusunan indikasi program utama RTRW kota; dan (d) Sebagai dasar

penyusunan rencana tata ruang wilayah kota

Kawasan Strategis Kota ditetapkan berdasarkan:

a) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;

b) Nilai strstegis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi

penanganan kawasan;

c) Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan

terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan

lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan

d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;dan

e) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Kawasan strategis kota ditetapkan dengan kriteria, sebagai berikut:

a) Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi

yang ada di wilayah kota

b) Kawasan strategis kota dapat berhimpitan dengan kawasan strategis

nasional dan /atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki

kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian

kewenangan yang jelas
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c) Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut

kepentingan ekonomi, yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan

ekonomi yang memiliki:

a) Pertumbuhan Ekonomi

- Berpotensi bagi pengembangan ekonomi kota;

- Sumber komoditi unggulan kota;

- Berpotensi ekspor;

- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan

ekonomi;

- Merupakan bagian wilayah kota untuk pengembangan bagian

wilayah kota lainnya yang tertinggal, atau bagian kota yang

memiliki ketertinggalan secara ekonomi;

- Dan kriteria lainnya sesuai dengan kepentingan pembangunan

kota.

Secara Tipologi Kawasan Strategis Kota dari aspek ini, dapat

berupa kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pelabuhan,

kawasan berikat, dan kawasan lainnya yang memiliki andil

strategis dalam pengembangan ekonomi kota.

b) Sumber daya alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi.

- Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam

strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;

- Memiliki sumber daya alam strategis;

- Mendayagunakan SDA yang dimiliki kota dan strategis untuk

kepentingan pembangunan kota;

- Dan kriteria lainnya sesuai dengan kepentingan pembangunan

kota;

Secara Tipologi Kawasan Strategis Kota dari aspek ini dapat

berupa kawasan pelabuhan, kawasan Industri strategis, kota,

kawasan pertambangan strategis kota, dan kawasan lainnya yang

mendayagunakan SDA atau menggunakan teknologi tinggi

strategis kota

RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015 82

c) Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut

kepentingan ekonomi, yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan

ekonomi yang memiliki:

a) Pertumbuhan Ekonomi

- Berpotensi bagi pengembangan ekonomi kota;

- Sumber komoditi unggulan kota;

- Berpotensi ekspor;

- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan

ekonomi;

- Merupakan bagian wilayah kota untuk pengembangan bagian

wilayah kota lainnya yang tertinggal, atau bagian kota yang

memiliki ketertinggalan secara ekonomi;

- Dan kriteria lainnya sesuai dengan kepentingan pembangunan

kota.

Secara Tipologi Kawasan Strategis Kota dari aspek ini, dapat

berupa kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pelabuhan,

kawasan berikat, dan kawasan lainnya yang memiliki andil

strategis dalam pengembangan ekonomi kota.

b) Sumber daya alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi.

- Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam

strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;

- Memiliki sumber daya alam strategis;

- Mendayagunakan SDA yang dimiliki kota dan strategis untuk

kepentingan pembangunan kota;

- Dan kriteria lainnya sesuai dengan kepentingan pembangunan

kota;

Secara Tipologi Kawasan Strategis Kota dari aspek ini dapat

berupa kawasan pelabuhan, kawasan Industri strategis, kota,

kawasan pertambangan strategis kota, dan kawasan lainnya yang

mendayagunakan SDA atau menggunakan teknologi tinggi

strategis kota

RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015 82

c) Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut

kepentingan ekonomi, yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan

ekonomi yang memiliki:

a) Pertumbuhan Ekonomi

- Berpotensi bagi pengembangan ekonomi kota;

- Sumber komoditi unggulan kota;

- Berpotensi ekspor;

- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan

ekonomi;

- Merupakan bagian wilayah kota untuk pengembangan bagian

wilayah kota lainnya yang tertinggal, atau bagian kota yang

memiliki ketertinggalan secara ekonomi;

- Dan kriteria lainnya sesuai dengan kepentingan pembangunan

kota.

Secara Tipologi Kawasan Strategis Kota dari aspek ini, dapat

berupa kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pelabuhan,

kawasan berikat, dan kawasan lainnya yang memiliki andil

strategis dalam pengembangan ekonomi kota.

b) Sumber daya alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi.

- Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam

strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;

- Memiliki sumber daya alam strategis;

- Mendayagunakan SDA yang dimiliki kota dan strategis untuk

kepentingan pembangunan kota;

- Dan kriteria lainnya sesuai dengan kepentingan pembangunan

kota;

Secara Tipologi Kawasan Strategis Kota dari aspek ini dapat

berupa kawasan pelabuhan, kawasan Industri strategis, kota,

kawasan pertambangan strategis kota, dan kawasan lainnya yang

mendayagunakan SDA atau menggunakan teknologi tinggi

strategis kota



RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015 83

c) Daya dukung lingkungan hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup meliputi:

- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

- Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan

ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau

diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau

dilestarikan;

- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap

tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- Merupakan kawasan rawan bencana alam;

d) Sosial Budaya

- Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

- Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

- Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

- Tempat perlindungan peninggalan budaya;

- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;

- Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial;

- Merupakan hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat

menunjukkan jati diri maupun penanda (vocal point, landmark)

budaya kota;

- Kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan

pembangunan kota.

Secara tipologi kawasan kota dari aspek ini dapat berupa kawasan

pusat  perkatoran, pemerintahan, pendidikan, kawasan wisata

budaya, kawasan wisata buatan unggulan kota, dan kawasan olah

raga, kawasan cagar budaya, dan kawasan sosial budaya strategis

kota lainnya.
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2.16.1 Potensi Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran

Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Pesawaran Terdapat beberapa kawasan

yang dapat diusulkan sebagai kawasan strategis kabupaten (lokal), yaitu :

1. Kawasan Industri Tegineneng yang merupakan salah satu kawasan

industri untuk mendukung Metropolitan Bandar Lampung, lokasinya sangat

strategis yaitu dilalui rencana jalan bebas hambatan (jalan tol) Bakauheni –

Terbanggi Besar, dimana salah satu pintu keluar tol tersebut berada di

Tegineneng.  Selain itu juga terdapat dilintasi oleh jalan kereta api yang

menghubungkan beberapa kota di Provinsi Lampung.

2. Kawasan Cagar Budaya Bagelen; Kawasan Bagelen terletak di pusat

Kota Gedongtataan merupakan lokasi pertama ditempatkan transmigrasi di

tanah air. Dengan dibangunnya Musium Transmigrasi di Bagelen membuat

kawasan ini mempunyai nilai yang tinggi sebagai kawasan bersejarah.

Artinya bahwa kelestarian dari kawasan ini penting untuk dilakukan,

sebagai daerah tujuan wisata bukan hanya mengunjungi musium saja

tetapi juga dapat melihat situasi dari Kawasan Begelen secara

keseluruhan.

3. Kawasan Minapolitan; berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan

minapolitan yaitu suatu konsep kelautan dan perikanan berbasis wilayah

dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip

integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.  Dengan panjang garis pantai ±

160 km yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.  Selain itu

juga terdapat beberapa sungai dan berair sepanjang tahun (antara lain;

Sungai dan lainnya) dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan

sebagai areal perikanan darat. Untuk Minapolitan tangkap diarahkan pada

kawasan pesisir yaitu di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada.

Sedangkan untuk Minapolitan Budidaya di tersebar di seluruh kecamatan.

Untuk minapolitan budidaya ini berupa mina padi.
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4. Kawasan Agropolitan Kecamatan Gedongtataan
Kawasan Agropolitan di Kecamatan Gedongtataan adalah sebagai

kawasan terpadu pertanian lahan basah dan lahan kering, yang ditetapkan

sebagai lokasi ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian

tipologi desa dalam kawasan agropolitan serta penentuan jenis komoditas

unggulan, maka daerah pengembangan agribisnis adalah sebagai berikut;

a. Daerah Pengembangan Agribisnis (DPA) sebagai desa penghasil

bahan baku berbasis tanaman perkebunan terutama tanaman kakao

di Desa Way layap, Sungai Langka, Negeri sakti, Sukadadi,

Kurungan Nyawa, Bogorejo, Pampangan, Cipadang, Padang ratu

dan Taman Sari.

b. DPA  untuk bahan baku berbasis  tanaman pangan dan hortikultura

terutama tanaman padi, jagung, pisang, tomat dan jahe, berlokasi di

Desa Padang ratu, Karang Anyar, Kutoarjo, Way Layap, Bogorejo

dan Taman Sari.

c. DPA untuk penghasil bahan baku berbasis peternakan terutama

kambing, di Desa Sungai Langka, Bernung, Bogorejo dan

Kebagusan.

5. Kawasan Perkotaan Gedongtataan

Kawasan perkotaan Gedongtataan merupakan salah satu kota yang

dipromosikan oleh Provinsi Lampung sebagai pusat pemerintahan,

perdagangan dan jasa regional serta fungsi lainnya.  Lokasinya yang

strategis di lintas Barat Pulau Sumatera menyebabkan Kota

Gedongtataan akan berkembang pada masa mendatang.

2.16.2 Penetapan Kawasan Strategis Pesawaran

Untuk menetapkan kawasan-kawasan strategis yang sudah

diidentifikasikan di atas ada baiknya untuk mencermati kawasan tersebut dari sisi

kriteria kawasan strategis yang sudah ditetapkan (lihat Tabel 2.40).
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Dari matriks di atas terlihat bahwa ke 5 (lima) kawasan strategis tersebut

memiliki nilai strategis > 5 poin sesuai kriteria yang telah ditetapkan.  Dengan

demikian untuk kawasan strategis kabupaten dapat diusulkan kawasan berikut :

1. Kawasan Industri Tegineneng, terletak di Kecamatan Tegineneng berupa

peruntukan untuk kegiatan industri untuk skala sedang sampai besar.

2. Kawasan Cagar Budaya Bagelen, sebagai daerah tujuan wisata di

Kabupaten Pesawaran.

3. Kawasan rencana pembangunan Minapolitan yang terdiri dari Minapolitan

Tangkap di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada.

4. Kawasan rencana pengembangan Agropolitan, terletak di Kecamatan

Gedongtataan.

5. Kawasan Perkotaan Gedongtataan sebagai pusat perdagangan regional di

Kabupaten Pesawaran dan sekitarnya.

Secara keseluruhan terdapat 5 (lima) rencana Kawasan Strategis untuk

Kabupaten Pesawaran yaitu :

1. Kawasan Industri Tegineneng, mempunyai nilai strategis ekonomi.

2. Kawasan Cagar Budaya Bagelen, mempunyai nilai strategis budaya.

3. Kawasan Minapolitan; mempunyai nilai strategis ekonomi.

4. Kawasan Agropolitan Gedongtataan; mempunyai nilai strategis ekonomi.

5. Kawasan Perkotaan Gedongtataan; mempunyai nilai strategis ekonomi.

Tabel 2.40.
Kriteria Kawasan Stategis

NO. KRITERIA KAWASAN STRATEGIS*) POTENSI KAWASAN STRATEGIS

1 2 3 4 5 Ket

A Memiliki nilai strategis ekonomi

a. potensi ekonomi cepat tumbuh;     

b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi     

c. potensi ekspor   

d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan
ekonomi     

e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi   

f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam
rangka mewujudkan ketahanan pangan    

g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi
dalam rangka mewujudkan ketahanan energi
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memiliki nilai strategis > 5 poin sesuai kriteria yang telah ditetapkan.  Dengan

demikian untuk kawasan strategis kabupaten dapat diusulkan kawasan berikut :

1. Kawasan Industri Tegineneng, terletak di Kecamatan Tegineneng berupa

peruntukan untuk kegiatan industri untuk skala sedang sampai besar.

2. Kawasan Cagar Budaya Bagelen, sebagai daerah tujuan wisata di

Kabupaten Pesawaran.

3. Kawasan rencana pembangunan Minapolitan yang terdiri dari Minapolitan

Tangkap di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada.

4. Kawasan rencana pengembangan Agropolitan, terletak di Kecamatan

Gedongtataan.

5. Kawasan Perkotaan Gedongtataan sebagai pusat perdagangan regional di

Kabupaten Pesawaran dan sekitarnya.

Secara keseluruhan terdapat 5 (lima) rencana Kawasan Strategis untuk

Kabupaten Pesawaran yaitu :

1. Kawasan Industri Tegineneng, mempunyai nilai strategis ekonomi.

2. Kawasan Cagar Budaya Bagelen, mempunyai nilai strategis budaya.

3. Kawasan Minapolitan; mempunyai nilai strategis ekonomi.

4. Kawasan Agropolitan Gedongtataan; mempunyai nilai strategis ekonomi.

5. Kawasan Perkotaan Gedongtataan; mempunyai nilai strategis ekonomi.

Tabel 2.40.
Kriteria Kawasan Stategis

NO. KRITERIA KAWASAN STRATEGIS*) POTENSI KAWASAN STRATEGIS

1 2 3 4 5 Ket

A Memiliki nilai strategis ekonomi

a. potensi ekonomi cepat tumbuh;     
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ekonomi     

c. potensi ekspor   
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ekonomi     
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h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan
tertinggal di dalam wilayah kabupaten     

B Memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam
dan/atau teknologi tinggi
a. peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya
alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan
nuklir

b. sumber daya alam strategis   

c. fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan
antariksa

d. fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir

e. fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis   

C Memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup

a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati

b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem,
flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan
punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan

c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata
guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian

d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
keseimbangan iklim makro

e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas
lingkungan hidup

f. tdak terletak pada kawasan rawan bencana alam

g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam
dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan
kehidupan

    

Jumlah Poin 9 6 9 9 6

Keterangan :
1 = Tegineneng; 2= Bagelen; 3=Minapolitan; 4=Agropolitan Gedongtataan; 5= Perkotaan Gedongtataan
Catatan :
Tidak terdapat rencana atau potensi kawasan yang memiliki nilai strategis lingkungan hidup dan pertahanan
keamanan.

2.17 Rencana Tindak Mitigasi Bencana Kabupaten Pesawaran

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau

berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 saat ini memiliki beberapa

kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan rawaan bencana alam, seperti

gempa bumi, tanah longsor dan banjir. Perlindungan terhadap kawasan rawan

bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari

bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara langsung tidak langsung

oleh perbuatan manusia.
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Arahan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan bencana alam

dilaksanakan melalui :

- Pengurangan dampak bencana karena abrasi pantai, intrusi air laut, dan

amblesan (land subsidence), banjir, gempa dan kebakaran;

- Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis

ancaman bencana;

- Pengurangan dampak bencana melalui penentuan jalur evakuasi dari

permukiman penduduk dan pusat-pusat kegiatan perkotaan;

- Pengurangan dan pengendaliaan pemanfaatan ruang bagi kegiatan

permukiman dan fasilitas umum penting lainnya;

- Pengembangan ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum

- Pelaksanaan rekayasa teknik dan penyediaan fasilitas guna

mengantisipasi terjadinya bencana

Rencana Tindak Mitigasi Bencana Kabupaten Pesawaran pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41. Rencana Tindak Mitigasi Bencana Kabupaten Pesawaran

NO RENCANA TINDAK BENTUK TINDAKAN

1 Memperkuat Institusi
Penanggulangan
Bencana

Meningkatkan koordinasi pertolongan atau
memanfaatkan  koordinasi yang ada daklam
keadaan darurat serta meningkatkan  kemampuan
komunikasi untuk keadaan darurat antar instansi
terkait,
Mengadakan  kerjasama antar pihak-pihak yang
berkaitan dengan masalah bencana
Mengembangkan dan meningkatkan  kemampuan
pusat kendali operasi  (PUSDALOP)  dalam keadaan
darurat

2 Meningkatkan dan
memantapkan rencana
dan kemampuan
tanggap darurat

Mempersiapkan  rencana penanggulangan keadaan
darurat yang mendalam dan terpadu. Rencana
tersebut berisi;
 Tugas dan tanggung jawab setiap organisasi atau

pihak yang terlibat secara internal dan eksternal.
 Tugas-tugas yang diuraikan secara eksplisit dan

harus ada daftar keberhasilan tiap tugas
 Uraikan struktyur organisasi penanggulangan

bencana secara terstruktur dan jelas
kedudukannya terutama aspek dasar hukumnya.
 Uraikan mekanisme koordinasi manajemen  sistem

informasi, sistem pembiayaan, sistem komunikasi
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NO RENCANA TINDAK BENTUK TINDAKAN

dan mekanisme administrasi/logistik
 Mekanisme penyelamatan dan pencarian korban

(SAR) saat tanggap darurat
 Inventarisasi peralatan, fasilitas-fasilitas baru yang

saat ini telah ada
 Penetapan dan revisi rencana tanggap darurat

secara berkala (misalnya tiap tahun atau lima
tahun sekali).

Mengadakan pelatihan untuk melaksanakan rencana
tindak
Meningkatkan koordinasi pertolongan  keadaan
darurat dan kemampuan komunikasi untuk keadaan
darurat antar instansi
Memberikan informasi kepada masyarakat guna
meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi
keadaan darurat bila terjadi bencana (gempabumi,
tsunami dan banjir), bisa melalui media-media yang
ada
Meningkatkan wawasan dan kemampuan tanggap
darurat  melalui pertemuan rutin anggota SATLAK
PB atau kegiatan ilmiah seperti: seminar, lokakarya
dan training, dll
Meningkaatkan fasilitas sinyaal tanda keadaan
darurat kota seperti pemasangan alarem, dan tanda
bahaya lainnya
Mengadakan pelatihan untuk melaksanakan rencana
tindak, melalui simulasi atau pertolongan pada
musibah-musibah kecil yang terjadi di lapangan
Melatih personil yang terlibat dalam penanggulangan
keadaan darurat baik melalui  rutin SDATLAK, POLRI
yang tergantung dalam tim SAR, pelatihan UPGD
(Upaya Penanggulangan Gawat darurat ) bagi tim
medis, maupun pelatihan formal lainnya
Secara berkala mengadakan latihan penanggulangan
keadaan daruraat berdasarkan  perkiraan  kerusakan
dan gangguan/kekacauan
Mengadakan pelatihan personil seperti P3K, dapur
umum, SAR bagi anggota masyarakat/pegawai
intansi/perusahaan tertentu bekerjasama dengan
dinas terkait
Mengembangkan disiplin bekerja dan tanggung
jawab semua pihak yang memakai fasilitas RS
Mengadakan  pelatihan untuk  persiapan dan tindak
darurat di sekolah-sekolah kantor dll serta
menggunakan pengalaman untuk mengidentifikasi
titrik titik lemah, meningkatkan tanggap darurat dan
estimasi kerugian
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secara berkala (misalnya tiap tahun atau lima
tahun sekali).

Mengadakan pelatihan untuk melaksanakan rencana
tindak
Meningkatkan koordinasi pertolongan  keadaan
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keadaan darurat bila terjadi bencana (gempabumi,
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ada
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darurat  melalui pertemuan rutin anggota SATLAK
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darurat kota seperti pemasangan alarem, dan tanda
bahaya lainnya
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Melatih personil yang terlibat dalam penanggulangan
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darurat di sekolah-sekolah kantor dll serta
menggunakan pengalaman untuk mengidentifikasi
titrik titik lemah, meningkatkan tanggap darurat dan
estimasi kerugian
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3 Meningkatkan kepedulian
masyarakat pada
masalah-masalah yang
berhubungan dengan
risiko  bencana (gempa,
tsunami dan banjir),

Mengembangkan program kepedulian masyarakat
terhadap bahaya serta bencana  (gempa, tsunami,
dan banjir).Program
Yang dikembangkan mencakup tiga langkah
penanganan dan pilihan yang harus  di ambil dalam
keadaan  darurat akibat bencana (gempa, tsunami
dan banjir), yang meliptuti: bagaimana
mempeersiapkan diri bila bencana terjadi (gempa,
tsunami dan banjir), bagaimana memperbaiki
keadaan setelah bencana tersebut, dan pilihan-
pilihan sulit yang harus diambil dalam
menanggulangi bencana
Penyebaran informasi bencana (gempa, tsunami dan
banjir) yang singkat dan jelas melalui media massa,
media elektronik, poster dll,
Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat secara
rutin melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan
yang ada
Kampanye bencana (gempa, tsunami dan banjir)
melalui workshop dan seminar

4 Meningkatkan  kinerja
sistem infrastruktur dan
utilitas dalam
menghadapi bencana
(gempa, tsunami dan
banjir

Identifikasi daerah-daerah operasi yang paling
rawan dan memfokuskan prioritas utama pada
peningkatan ketahanan bencana (gempa, tsunami
dan banjir) dari sistem –sistem infrastruktur dan
utilitas pada daerah tersebut
Kerangka utama dalam program jangka pendek dan
jangka panjang diprioritaskan pada peningkatan
kemampuan dan kekuatan  sistem infrastruktur dan
utilitas daklam menghadapi bahaya (gempa, tsunami
dan banjir)
Mengadakan kajian kerawanan bahaya (gempa,
tsunami dan banjir) terhadap infrastruktur dan
sistem utilitas yang ada berdasarkan hasil kajian
risiko bahaya (gemap, tsunami dan banjir). Sektor-
sektor yang akan dikaji meliputi:
 pengadaan air
 Listrik
 Telekomuinikasi
 Jembatan dan jalan
 Sistem drainase
 Saluran pembuangan air kotor dan limbah
 depot minyak dan gas
 Rel dan jembatan kereta api
 Menara penghontrol lau lintas udara (ATC), fasilitas

bandara dan landasan
Meningkatkan ketahanan  dan kinerja fasilitas-
fasilitas penting dan esensial yang ada terhadap
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keadaan darurat akibat bencana (gempa, tsunami
dan banjir), meliputi fasilitas-fasilitas: Jalan utama,
jaringan kereta api, jembatan, Bagian-bagian
penting dari jaringan telekomunikasi, listrik, air
minum, dan Lapangan terbang.
Meningkatkan kesiapan masing-masing instansi
dalam menghadapi bencana (gempa, tsunami dan
banjir)

Mengkaji dan meningkatkan kualitas sistem drainase
bawah permukaan, baik untuk air bersih maupun air
limbah
Meningkatkan ketahanan fasilitas dan petraalatan
teknis lapangan

5 Meningkatkan ketahanan
terhadap gempa pada
bangunan  strategis dan
penting

Mengidentifikasi dan menilai kerawanan bangunan-
bangunan strategis dan penting terhadap bencana
(gempa, tsunami dan banjir) beserta alat-alat
keselamatan.
Meningkatkan ketahanan bencana (gempa. tsunami
dan banjir) pada bangunan-bangunan yang melayani
fungsi-fungsi penting seperti: gedung-gedung
pemerintah, rumah sakit, gedung dinas kebakaran
dll
Memberikan rekomendasi teknis untuk
mengantisipasi risiko bencana pada pengelola dan
pengguna gedung yangmeliputi; sebelum terjadi
(pendataan/inventarisasi barang/benda penting,
sesaat : prosedur penyelamatan benda-benda-benda
berharga/penting (dokumen dll), setelah bencana :
inventarisasi benda-benda berharga.

6 Meningkatkan ketahanan
terhadap gempa pada
bangunan perumahan
dan fasilitas umum

Mengidentifikasi dan menilai kerawanan bangunan di
sekitar perumahan dan pasilitas umum, terutama
yang terletak pada daerah – daerah yang paling
rawan terhadap bencana (gempa, tsunami dan
banjir)
Mengupayakan peningkatan ketahanan bencana
(gempa, tsunami dan banjir) pada bangunan-
bangunan perumahan,  dan bangunan yang
berfungsi sebagai fasilitas umum ( mall & super
market), pasar tradisional, pertokoan, stasiun KA
dan terminal bis.
Meningkatkan  kinerja pada bangunan perumahan
dan fasilitas umum yang akan mendukung kegiatan
darurat bencana (rumah sakit dan fasilitas-fasilitas
pendukung medis), Dinas kebakaran di lokasi sekitar
perumahan dan fasilitas umum.
Memberikan prosedur atau rekomendasi teknis untuk
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mengantisipasi risiko bencana kepada pengelola
fasilitas dan penghuni, meliputi ((Sebelum terjadi:
pemberian informasi prioritas yang perlu
diselamatkan; Sesaat: prosedur prioritas
penyelamatan, dan  setelah bencana: pertimbangan
untuk rehabilitasi dan rekontruksi)

7 Menuingkatkan
ketahanan terhadap
gempa pada kawasan
industri dan manufaktur

Mengidentifikasi dan menilai tingkat kerawanan
bangunan-bangunan di sekitar kawasan industri dan
manufaktur
Mengupayakan peningkatan ketahanan bangunan-
bangunan pada kawasan industri dann manufaktur
yang akan membahayakan lingkungan sekitarnya
bila terkena  bencana, khususnya gempabumi dan
berpotensi tinggi terhadap limbah dan polusi (B3).
Meningkatkan ketahanan terhadap bangunan-
bangunan strategis dan fasilitas penting untuk
mendukung kegiatan tanggap darurat  gempa
seperti (fasilitas-fasilitas pendudkung medis dan
fasilitas pemadam kebakaran pada kawasan industri
dan manufaktur)
Memberikan rekomendasi teknis untuk
mengantisipasi risiko gempa dan bencana ikutannya
(seperti kebakaran, kontaminasi lim bah dan banjir)
kepada  pengelola dan pihak yang berwenang di
kawasan industri dan manufaktur
Membangun instalasi sistem peringatan dini pada
bangunan-bangunan industri dan manufaktur

8 Meningkatkan
pengendalian bajir secara
Struktural/Fisik dan
nonfisik-nonstruktural

Mencegah meluapnya aliran banjir dengan intensitas
tertentu dari palung sungai antara lain dengan
pembuatan tanggul,
Memperlancar dan mempercepat aliran mencvapai
muara dengan cara pelurusan sungai
Memperbanyak resapan air hujan dengan cara
membuat sumur-sumur resapan
Membuang air genangan pada suatu daerah dengan
pompa dan sistem polder
Pengaturan penggunaan lahan/penataan ruang di
dataran banjir
Penerapan batas sempadan sungai,
Pemasangan rambu-0rambu atau papan-papan
peringatan banjir (Flood Warning Board)

9 Meningkatkan  keamanan
anak-anak sekolah  dan
gedung sekolah dalam
menghadapi  gempa

Mengadakan program kampanye pendidikan
mengenai bahaya (gempa, tsunami dan banjiir dll)
bagi anak-anak sekolah untuk menciptakan budaya
peduli dan meningkatkan kesiapan, melalui kegiatan
berikut :
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 Penjelasan, latihan menghadapi bencana
(earthquakie drill,  banjir dll), pemutaran film
dan lomba poster mengenai bagaimana persiapan
meghadapi bencana (gempa, tsunami dan banjir
dll) apa yang harsus dilakukan  bila terjadi bencana
(gempa, tsunami dan banjir) dan apa yang harus
dilakukan setelah terjadi bencana. Sasaran
program imi adalah: Anak-anak sekolah, Guru-guru
dan Organisasi kegiatan ekstrakurikuler, seperti
Pramuka, dll
 Membuat dan mengembangkan materi kampanye

pendidikdn mengenai bencana untuk anak-anak
sekolah
 Meningkatkan kepedulian Disdik Kota

Bandarlampung dan instansi terkait lainya untuk
memasukkan  konseop-konsep risiko bencana dan
pelatihan kebakaran/bencana dalam kegiatan
ekstra kurikuler/Pramuka dll.

Mengadakan program keamanan gedung sekolah
terhadap bahaya gempa dan banjir melalui :
 Identifikasi sekolah-sekolah yang paling rawan

terhadap ancaman bahaya gempa/banjir
 Penilaian / pengenalan tingkat kerawanan

terhadap sekolah-sekolah tersebut
 Mengadakan program untuk  perbaikan atau

relokasi gedung sekolah yang sangat rawan
bencana (gempa, banjir, dll)
 Merekomendasikan  petunjuk teknis/praktis untuk

perbaikan struktur bangunan sekolah
 Merekomendasikan petunjuk praktis mengenai

tata letak/tata ruang  sekolah dan lingkungan
sekitar sekolah, seperti perlu adanya tempat
terbuka di sekitar sekolah

10 Memperhatikan  kaidah-
kaidah  bangunan tahan
gempa untuk kontruksi
baru

Merancang peraturan yang berkaitan dengan
mitigasi bencana di Kota Bandar Lampung dalam
disain struktur bangunan tahan gempa
Memotivasi Dinas Pengawas Bangunan untuk
memasukkan peraturan bangunan (building code)
sebagai salah satu syarat dalam pengajuan perijinan
mendirikan bangunan dan prosedur  pengesahannya
Menekannkan pemakaian  dan perhitungan gempa
bagi semua gedung pemerintah dan swasta, sistem
infrastruktur dan utilitas , gedung-gedung strategis
dan penting, perumahan, fasilitas umum, bangunan
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industri dan manufaktur serta bangunan sekolah
Meningkatkan  pengetahuan dan pengetian
tentangprinsip-prinsip bahaya (gempa dan banjir,
dll) khususnya gempa kontraktor, sarjana teknik sipil
dan arsitek, Pemda yang bertanggung jawab bagi
pembangunan fasilitas umum dan pihak-pihak yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan
– peraturan gempa
Merekomendasikan   pembangunan instalasi sistim
peringatan dini  pada bangunan-bangunan  yang
strategis dan penting
Memasukkan aspek bencana  kedalam persyaratan

AMDAL

11 Mendorong tumbuhnya
partisipasi  aktif
masyarakat dalam
penanggulangan
bencana

Pengelolaan bencana berbasis masyarakat berarti
masyakarat terlibat secara aktif dalam proses
pengelolaan bencana, dalam hal ini masyarakat
menjadi jantung dari pembuatan keputusan dan
pelaksanaan dari kegiatan Manajemen Risiko
Bencana.
Masyarakat yang rentan dilibatkan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan risiko
bencana bersama-sama dengan pemerintah lokal,
propinsi, dan nasional melalui suatu jaringan
kerjasama.

Menyiapkan program tanggap darurat bencana yang
didukung oleh organisasi- organisasi seperti LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat), Karang taruna
Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada
masyarakat danmenyebarkan informasi yang
berhubungan dengan rencvana tindak bencana
(gempabumi, tsunami dan banjir)
Pendidikan masyarakat awam mengenai
penanggulangan bencana khususnya di daeraah
paling rawan bencana. Misalnya di Teluk Betung
Selatan.

Pengembangan materi pendidikan dan penyuluhan
kepada masyarakat awam. Materi tersebut harus
memenuhi criteria: mudah dimengerti dan diterima
oleh masyarakat, Penyebaran  bersifat intensif,
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berulang-ulang.
12 Meningkatkan

pengetahuan  para ahli
mengenai fenomena-
fenomena  gempa,
tsunami dan banjir, dan
teknik mitigasi,

Mendukung pengembangan  penelitian pada:
gedung-gedung dan bangunan rawan gempa di
Bandarlampung; Metoda untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan; Daerah-daerah tertentu
untuk mengetahui bencana/bahaya  yang mungkin
timbul  pasca bencana seperti banjir, kebakaran,
kontaminasi air minum
Mengadakan pelatihan-pelatihan, pendidikan dan
studi banding bagi prefesional dalam mengadakan
penilaian kerawanan dan disain rerrofit.
Mengadakan simulasi  penanggulangan bencana
(gempa,. tsunami dan banjir) pada strategi
pelaksanaan

13 Memasukkan
pertimbangan risiko
bencana  serta
pengelolaan bencana  ke
dalam perencanaan tata
ruang kota

Mengusulkan hasil kajian risiko bencana (gempa,
tsunami dan banjir)  ke dalam Rencana Umum Tata
Ruang (RUTR), baik bersifat nasional maupun
propinsi.
Memberdayakan landasan hukum bagi perijinan
bangunan

Mengawasi ijin pendirian bangunan.

14 Meningkatkan
kemampuan  masyarakat
dan kota dalam
pemulihan  jangka
panjang setelah terjadi9
bencana besar (gempa,
tsunami dan banjir)

Mempersiapkan  rencana pemulihan kota yang
meliputi : Pemulihan masyarakat korban bencana,
Pemulihan gedung-gedung strategis, Pemulihan
jaringan utilitas (lifelines). Rencana tersebut perlu
diakomodasikan ke dalam keputusan-keputusan
darurat sewaktu terjadi bencana
Pembentujkan forum peduli banjir sebagai wadah
bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran sebagai
pengendali banjir

Penyediaan perumahan dan sekolah sementara

Pendayagunaan peran aktif dari Departemen Sosial,
departemen ) dan , dan Departemen  Agama
terhadap pemulihan mental dan spiritual korban
bencana

Merencanakan sistem pendanaan dan manajemen
penyaluran bantuan yang transfaran dan
terintegritas dengan baik

15 Meningkatkan  Sistem
Informasi  dalam rangka
meningkatkan  kesiapan

Membentuk komite pengarah sistem informasi dan
menyusun  strategi sistem informasi, yang
mencakup: Mendifinisikan tugas dan tanggung
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masyarakat dan kota
dalam menghadapi
bencana (gempa,
tsunami dan banjir)

jawab antara pemakai dengan personil pada pusat
sistem informasi, melakukan audit internal untuk
memeriksa kontrol-kontrol dalam sistem,
mengevaluasi efektifitas sistem.
Mengembangkan sistem kontrol organisasi yang
terkoordinir dalam mitigasi bencana
Mengembangkan  sistem dokumentasi pada siklus
mitigasi bencana; Tindakan-tindakan yang dilakukan
meliputi: Kebijakan dan prosedur standar
penggunaan informasi,; Penyusunan sistem codinmg
informasi yang mendukung mitigasi bencana dan
prosedur  standar aplikasi dokumentasi.
Mengembangkan sistem penyebaran informasi ke
instansi-instansi dan pihak-pihak yang terkait
dengan mitigasi bencana, baik sebelum, saat dan
pasca bencana
Mengembangkan sistem  informasi keuangan
organisasi dan pengelolaan bantuan bencana yang
transfaran dan dapat diakses oleh masyarakat luas
(domestik/internasional)
Menyiapkan  database kajian bahaya: gempa,
tsunami dan banjir

Sumber: Skenario Design Mitigasi Bencana, 2009

2.18 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Umum
Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait tata ruang wilayah

sebagai produk dari rangkaian proses penataan ruang, yang diawali tahapan

perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, perbaikan kualitas rencana tata ruang

wilayah menjadi mutlak dan sangat strategis untuk segera direalisasikan guna

menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan.

KLHS bisa menjadi pilihan alat bantu untuk memperbaiki kualitas rencana tata

ruang wilayah melalui perbaikan kerangka berfikir perencanaan tata ruang, yang
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keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Dalam
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NO RENCANA TINDAK BENTUK TINDAKAN

masyarakat dan kota
dalam menghadapi
bencana (gempa,
tsunami dan banjir)

jawab antara pemakai dengan personil pada pusat
sistem informasi, melakukan audit internal untuk
memeriksa kontrol-kontrol dalam sistem,
mengevaluasi efektifitas sistem.
Mengembangkan sistem kontrol organisasi yang
terkoordinir dalam mitigasi bencana
Mengembangkan  sistem dokumentasi pada siklus
mitigasi bencana; Tindakan-tindakan yang dilakukan
meliputi: Kebijakan dan prosedur standar
penggunaan informasi,; Penyusunan sistem codinmg
informasi yang mendukung mitigasi bencana dan
prosedur  standar aplikasi dokumentasi.
Mengembangkan sistem penyebaran informasi ke
instansi-instansi dan pihak-pihak yang terkait
dengan mitigasi bencana, baik sebelum, saat dan
pasca bencana
Mengembangkan sistem  informasi keuangan
organisasi dan pengelolaan bantuan bencana yang
transfaran dan dapat diakses oleh masyarakat luas
(domestik/internasional)
Menyiapkan  database kajian bahaya: gempa,
tsunami dan banjir
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perencanaan tata ruang, KLHS berperan dam menuntun, mengarahkan dan

menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan

dipertimbangkan secara inheren dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).

Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Manfaat KLHS bersifat

khusus bagi RPJM.

KLHS bisa menentukan substansi RPJM, bisa memperkaya proses

penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrument

metodologis pelengkap atau tambahan dari penjabaran RPJM atau kombinasi

dari beberapa atau semua fungsi-fungsi di atas.

Pendekatan
Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan

KLHS untuk penataan ruang yaitu :

1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup /AMDAL

2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup

(Environmental Appraisal).

3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (Integrated

Assessment Sustainability Appraisal)

4. KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam

(Sustainable Natural Resource Management) atau Pengelolan Berkelanjutan

Sumberdaya (Sustainable Resource Management).

Prosedur penyelenggaraan KLHS untuk setiap pendekatan berbeda,

namun secara generik hubungan antara komponen-komponen kerja KLHS

dimana partisipasi masyarakat mewarnai semua komponen kegiatan sebagai

berikut :

1. Penapisan
Kegiatan penapisan menentukan perlu tidaknya dilakukan KLHS terhadap

sebuah konsep/muatan rencana tata ruang. Langkah ini diperlukam atas

alas an-alasan : a) memfokuskan telaah pada KRP yang memiliki nilai

strategic, b) memfokuskan telaah pada KRP yang diindikasikan akan

memebrikan konsekuensi penting pada kondisi lingkungan hidup dan c)
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memeberikan gambaran umum metodologi pendekatan yang akan

digunakan.

2. Pelingkupan
Merupakan proses yang sistematis dan terbuka untuk mengindentifikasi isu-

isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul berkenaan

dengan rencana KRP RPJM.

3. Telaah dan Analisis Teknis
Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi, deskripsi dan evaluasi

mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RPJM

serta pengujian efektivitas RPJM dalam menerapkan prinsip-prinsip

keberlanjutan. Jenis-jenis kerangka telaah yang lazim dibutuhkan antara lain

:

- Telaah daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- Telaah hubungan timbal balik kegiatan manusia dan fungsi ekosistem

- Telaah kerentanan masyarakat dan kapasitas adaptasi terhadap

perubahan iklim dan bencana lingkungan

- Telaah ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

4. Pengembangan Alternatif
Alternatif yang dikembangkan dapat mencakup :

- Substansi pokok/dasar RTRW dan RPJM (misal : pilihan struktur dan pola

ruang)

- Program atau kegiatan penerapan muatan RTRW dan RPJM (misal:

pilihan intensitas pemanfaatan ruang)

- Kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan efek lingkungan hidup (misal :

penerapan kode bangunan yang hemat energi).

2.18.1 Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Kabupaten
Pesawaran
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Secara umum KLHS akan memberikan gambaran mengenai daya dukung

dan daya tampung lahan terkait rencana pengembangan wilayah yang

direncanakan dalam dokumen RPJM, meskipun dalam dokumen ini tidak dibahas

secara spesifik mengenai KLHS, isi dokumen RPJM ini telah memuat kajian

mengenai daya dukung lingkungan yang meliputi daya dukung air, tanah, udara,

ketersediaan sumber daya alam, termasuk kajian mengenai daya tampung lahan.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya

tergambarkan bahwa wilayah Kabupaten Pesawaran yang meliputi ruang daratan

dan laut masih dapat mendukung pengembangan wilayah kabupaten dalam

kurun waktu 20 tahun mendatang. Gambaran umum mengenai daya dukung

lingkungan hidup dan perkiraan dampak kegiatan budi daya terhadap kondisi

lingkungan hidup di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 42 Kemampuan dan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis / KLHS RPJM
Kabupaten Pesawaran

NO JENIS DAYA DUKUNG KEMAMPUAN KEBUTUHAN STRATEGI

1 Air  Tanah Berdasarkan hasil analisa ketersediaan air
tanah dapat mencukupi kebutuhan
penduduk Kabupaten Pesawaran

Hasil analisa tingkat kebutuhan air sampai
dengan 2031 cukup tinggi dan
ketersediaannya pun masih cukup

 Pengendalian penggunaan air tanah secara individual (mulai dari
kegiatan rumah tangga hingga industri)
 Penggunaan air tanah hendaknya di kelola secara komunal
 Pemanfaatan dan optimasi penggunaan air permukaan sbg

sumber air baku
 Pengelolaan kawasan – kawasan yang menjadi daerah

Tangkapan Air.
2 Air permukaan Terjadinya pedangkalan dan penurunan debit

dan kualitas air sungai
Hasil analisa tingkat kebutuhan air

permukaan sampai 2031 sangat
tinggi .

 Pengendalian pembangunan rumah di area sempadan sungai
 Pengelolaan limbah dan sampah baik kegiatan domestik maupun

rumah tangga yang merupakan sumber pencemaran air
permukaan
 Menjaga dan mengoptimalkan daerah tangkapan dengan

penghijauan kembali
3 Daya tampung lahan Diperkirakan pada akhir tahun rencana

Kabupaten Pesawaran masih bisa
menampung aktifitas perkotaan dan
pertumbuhan penduduknya.

Kebutuhan pengembangan dialokasikan
untuk perumahan, sarana
perkotaan, ruang terbuka hijau,
dan cadangan pengembangan.

 Membatasi dan mengendalikan pengembangan perumahan, jasa
dan industri pada kawasan yang rawan bencana alam dan
penyusunan arahan pengelolaanya

 Daya tampung lahan disesuaikan dengan kondisi fisik  yang
dilakukan dengan melihat kesesuaian pemanfaatan lahan

 Pembatasan dan pengendalian pertumbuahan dan
pembangunan pada kawasan lindung

4 TPA Dari hasil analisa ketersedian TPA  di
Kabupaten Pesawaran secara
eksisting masih dapat untuk
menampung sampah yang ditimbulkan
penduduk hingga akhir tahun rencana.

Hasil Proyeksi total timbulan sampah
mencapai kurang lebih 63.068.
102 M3

Pada Tahun 2031 sehingga membutuhkan
± 4 unit TPA.

 Melakukan peremajaan sarana prasarana persampahan TPA
yang ada
 Menerapkan pola 3R (reuse,reduce,recycle) dalam pengelolaan

persampahan untuk mencapai zero waste
 Menerapkan peraturan zonasi kawasan sekitar TPA
 Melarang penggunaan open dumping pengelolaan sampah di

TPA dan menerapkan pengelolaan sanitary landfill
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NO JENIS DAYA DUKUNG KEMAMPUAN KEBUTUHAN STRATEGI

5 Kualitas udara Kualitas udara di Kab. Pesawaran terkait
dengan pasokan oksigen dan kualitas
yang dihasilkan masih sangat baik.

Hasil analisa tingkat kebutuhan oksigen
penduduk Kab. Pesawaran
sampai dengan 2031 mencapai
918.025.500 gram/hari

 Tetap mempertahankan beberapa kawasan sebagai kawasan
hutan
 Mengembalikan fungsi kawasan hutan yang sudah mengalami

perubahan dan penurunan (deforetasi)
 Melakukan Penghijauan pada lahan tidur, pekarangan, jalur hijau,

sempadan pantai, sempadan sungai dan pemakaman
 Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha

dalam upaya pemenuhan ruang terbuka hijau
Sumber: Hasil Analisa, 2010
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Tabel 2. 43 Penilaian Dampak Kegiatan Budidaya Terhadap Lingkungan Hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis
/ KLHS RPJM Kabupaten Pesawaran

NO KEGIATAN BUDIDAYA KETERANGAN PERKIRAAN DAMPAK THDP LH STRATEGI PENANGANAN

1 Perumahan & Permukiman  Laju Pertumbuhan penduduk
Kab. Pesawaran sebesar 3,42 %
termasuk dalam angka
pertumbuhan yang cukup tinggi
sangat  berpotensi dan akan
berbanding lurus dengan
kebutuhan perumahan dan
terbentuknya permukiman.

 Semakin besar  pertambahan
penduduk setiap tahun akan
diiringi dengan penyediaan lahan
untuk kebutuhan rumah berikut
kebutuhan aspek lainnya

Alih fungsi lahan kawasan lindung
menjadi kawasan
perumahan dan permukiman

 Berkurangnya catchmen
area.
 Terjadinya perubahan

iklim makro/ mikro
 Timbul bencana seperti

longsor & banjir

 Pengendalian dan pemnembalian
fungsi fungsi lindung pd kawasan
lindung
 Pemberlakukan KDB 0%
 Rebosisasi kawasan hutan
 Pemberdayaan masyarakat di sekitar

kawasan hutan
 pemberlakuan insentif dan disinsentif

bagi masyarakat dan dunia usaha yang
bersentuhan baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan
kawasan hutan.

Meningkatnya kebutuhan air baku  Berkurangnya
ketersediaan air tanah
 Menurunnya kualitas &

kuantitas air permukaan

 Penyediaan RTH publik & privat –
pengaturan KDH minimum
(disesuaikan dng tingkat kepadatan)
 Pembatasan penggunaan air tanah
 Optimasi penggunaan air permukaan

sbg air baku
Timbulnya slum area khususnya

permukiman sekitar pasar
tradisional dan rumah tak
layak huni (terutama pada
kawasan perkotaan seperti di
Kecamatan Gedongtataan,
Tegineneng, Negeri Katon,
dan Padang Cermin)

 Berkurangnya /
terbatasnya ruang terbuka
hijau
 Sanitasi Lingkungan

sangat tidak memadai
 Meningkatnya kondisi

Rumah Tak layak huni

 Penataan lingkungan permukiman
(sanitasi & penyediaan RTH)
 Rumah menghadap air/sungai
 Bantuan pembangunan rumah layak

huni dan penyediaan prasarana
lingkungan
 Perbaikan pasar tradisional
 Sosialisasi Pembatasan jumlah

kelahiran
Terbentuknya perumahan &

permukiman baru pada pusat
pusat pertumbuhan baik di

 Meningkatnya volume
sampah dan limbah
rumah tangga

 Penerapan 3R
 Penyediaan sarana pengangkutan &

pengolahan sampah
 Pengembangan SOKLI ditiap
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Perkotaan, maupun di
perdesaan.

lingkungan permukiman
 Pembangunan IPAL permukiman
 Pembangunan septic tank komunal

 Meningkatnya Kebutuhan
fasilitas pendidikan dan
kesehatan

 Penyediaan Sekolah dari tingkat
Dasar-Tinggi pada tiap pusat
pertumbuhan
 Penyediaan Puskesmas Rawat Inap

ditiap kecamatan/pusat pertumbuhan
2 Perdagangan dan Jasa  Diarahkan di pusat-pusat

pertumbuhan terdapat kawasan
perdagangan dan jasa sesuai
dengan tingkat pelayanannya

 Pada tahun 2010 jumlah unit
usaha yang bergerak di bidang
perdagangan dan jasa pada
pusat – pusat pertumbuhan baru

Peningkatan/pengembangan pasar
tradisional dan
pembangunan pusat
komersial (perdagagan dan
jasa) terpadu pada kawasan
perkotaan.

 Bertambahnya  areal dan
luas bangunan pasar
serta munculnya
bangunan-bangunan baru
disekitar pasar

 Pengaturan KDB dan KDH
 Penyediaan IPAL dan sarpras

persampahan
 Penyediaan lahan pasar dan

pemusatan lokasi

 Timbulnya kemacetan  Penyediaan ruang parkir
 Pengaturan traffic managent

 Tertutupnya saluran
tersier drainase

 Pelarangan penutupan drainase secara
permanen

Sosial Ekonomi  Berkurangnya ruang
pedestrian & timbulnya
PKL
 Membuka peluang mata

pencaharian penduduk

 Tidak diperkanankan menghilangkan
trotoar
 Penyediaan ruang bagi PKL pada tiap

kawasan atau pusat komersial baru
 Penyediaan prasarana dan sarana

lingkungan pasar sesuai syarat
ketentuan
 Penataan Pasar tradisional

3 Industri  Keberadaan Kawasan Industri
Tegineneng

Pengembangan kawasan industri
menengah dan besar di
pusatkan di Tegineneng
berupa industri manufaktur,
dan membentuk kawasan
industri

 Timbulnya pencemaran
udara (asap, bau
menyengat) dan potensi
pencemaran air sungai/
laut

 Memperhatikan kelestarian lingkungan
dengan penciptaan industri
berwawasan lingkungan
 Pembangunan IPAL pada zona industri
 Penyedian sarana prasarana

persampahan dan pengelolaan
persampahan khususnya industri-
industri yang mengeluarkan sampah
 Memperhatikan jarak radius tingkat
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pencemaran yaitu industri minimal
berjarak 2 KM dari permukiman dan
berjarak 15-20 Km dari pusat
 Penetapan industri nonpolutan.

Sosial Ekonomi  Membuka peluang mata
pencaharian penduduk
 Membuka peluang

investasi

 Memberikan kesempatan peluang kerja
untuk penduduk
 Pengoptimalan pelayanan satu atap

perijinan dan pemberian insentif  bagi
investor

4 Pertambangan Sesuai dengan formasi geologi dan jenis
tanah yang ada, Kabupaten
Pesawaran memiliki deposit mineral
yang potensial untuk pengembangan
usaha pertambangan. Potensi
pertambangan yang ada antara lain
biji besi, emas, Mangan,batu kapur,
batu andesit, basalt , batu Granit,
Batu Marmer.

Penambangan secara liar  Kerusakan Kerusakan
kawasan pantai, dan
lindung

 Pengendalian secara intensif
eksploitasi pasir
 Menetapkan Kawasan Hutan Lindung

yang terkena dampak dengan
ketentuan 2 kali luas kawasan hutan
yang terkena dampak (PP 10 Tahun
2010 tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Hutan)
 Pengawasan dan control yang ketat

5 Pengembangan Sistem
Prasarana Wilayah

Untuk mendukung rencana tata ruang wilayah
dan kawasan strategis Provinsi dan
Kabupaten

Peningkatan, Pembangunan dan
Pelebaran/pemeliharaan
jalan

 Perubahan fungsi lahan
 Tergusurnya kegiatan

budidaya
 Timbulnya kerusakan

alam (penebangan pohon
di sepanjang jln)
 Meningkatnya frekuensi

kendaraan bermotor
menyebabkan polusi

 Pengaturan KDB
 Penyediaan jalur hijau
 Melakukan penanaman kembali pohon-

pohon yang sudah ditebangi
 Pembebasan lahan dengan pemberian

ganti rugi

Sosial Ekonomi  Timbulnya kemacetan lalu
lintas

 Penyediaan ruang parkir
 Pengaturan traffic managent
 Pelebaran jalan
 Penyediaan transportasi massal
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 Penurunan kualitas air
tanah maupun air
permukaan

 Penyediaan pelayanan publik ruang
terbuka hijau dan pengetuaran KDH
 Pembatasan penggunaan air tanah

Sumber: Hasil Analisa, 2010.
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B A B

3.1 Kinerja 2008-2010

Kabupaten Pesawaran dibentuk pada tanggal 2 November 2007,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007  tentang Pembentukan

Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.  Saat ini Kabupaten Pesawaran

telah memasuki tahun keempat pembangunan Kabupaten Pesawaran

Dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah ke depan, perlu

dilihat pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah selama ini, yaitu realisasi

penerimaan daerah selama tahun anggaran 2007-2010, sebagai berikut  :

3.1.1 Gambaran Pendapatan Daerah Tahun 2007-2010

Sejak pembentukannya sebagai daerah otonom baru Kabupaten

Pesawaran telah melaksanankan Penyusunan APBD di mulai dengan APBD mini

pada tahun 2007 dengan Pendapatan sebesar Rp. 10 Miliar Kabupaten yang

berasal dari Bantuan Kabupaten Induk.  Kemudian pada Tahun 2008

dilaksanakan penyusunan APBD Murni dengan Target pendapatan sebesar Rp

44.230.840.945,- dimana pada saat itu Kabupaten Pesawaran belum mendapat

Dana Alokasi Umum.  Pada tahun 2009 target pendapatan meningkat menjadi

Rp 323.540.308.013,- dan terealisasi sebesar Rp. 333.302.226.242,- atau 103,02

persen. Target pendapatan pada tahun 2010  sebesar Rp. 496,615,381,192,-.

Dengan realisasi sebesar Rp.513,569,172,071.64 atau 103,41 persen atau

dengan kata lain selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010

telah terjadi peningkatan target sebesar Rp. 452.384.540.247 atau sebesar

1122 %.

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran

2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 dapat digambarkan dalam tabel-

tabel sebagai berikut:

3 GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015
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a. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2008-2010

No Tahun Target Realiasi %

1 2007 10.000.000.000,- 10.000.000.000 100,00

2 2008 44.230.840.945,- 29.321.633.083 66,29

3 2009 323.540.308.013,- 333.302.226.242 103,02
4 2010 496,615,381,192,- 513,569,172,071.64 103,41

5 2011 581.400.319.700,-. - -

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Pesawaran

b. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2010

No. Tahun Target Realiasi %

1. 2008 2.865.500.000,- 2.825.875.782,66 98,62

2. 2009 4.080.474.950,- 5.197.810.872 127,38

3. 2010 5,577,050,000,- 13,229,969,825.64 237,22

4. 2011 8.486.365.000,- - -

Sumber Data : Bappeda Kabupaen Pesawaran

Upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mengoptimalkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 2008-2010 menunjukkan

adanya peningkatan yang berarti. Pada tahun 2008 target PAD sebesar Rp.

2.865.500.000,- dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 5,577,050,000,-atau

meningkat Rp. 2.711.550.000 (194,62%). Pada tahun 2008 realisasi PAD

sebesar Rp. 2.825.875.782,66 dan pada tahun 2010 sebesar Rp.

13.229.969.825,64 meningkat sebesar Rp.10.404.094.033 (468,17%). Kontribusi

realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan dan kontribusi realisasi PAD

terhadap target APBD dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

a. Kontribusi Realisasi PAD Terhadap Realisasi Pendapatan

No Tahun
Realisasi

Pendapatan
Realisasi PAD

Kontribusi

PAD Terhadap

Pendapatan

2 2008 29.321.633.083 2.825.875.782,66 5,12 %

3 2009 333.302.226.242 5.197.810.872 1,18 %

4 2010 513,569,172,071.64 13,229,969,825.64 2,58 %

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Pesawaran
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b. Kontribusi Target PAD Terhadap Target APBD

No. Tahun Target APBD Target PAD

Kontribusi PAD

Terhadap Target

APBD

1 2008 44.230.840.945,- 2.865.500.000,- 5.12%

2 2009 323.540.308.013,- 4.080.474.950,- 1,10%

3 2010 496,615,381,192,- 5,577,050,000,- 1,12%
Sumber Data : Bappeda Kabupaten Pesawaran

c. Kontribusi Realisasi PAD Terhadap Realisasi APBD

No

.
Tahun Realisasi APBD Realisasi PAD

Kontribusi PAD

Terhadap Realisasi

APBD

1 2008 56.524.000.000 2.894.000.000 5,12%

2 2009 325.285.308.013 3.825.474.950 1,18%

3 2010 513,569,172,071.64 13,229,969,825.64 2.58%
Sumber Data : Bappeda Kabupaten Pesawaran

3.1.2   Gambaran Target Dan Realisasi Belanja Tahun 2008-2010

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk

menyelenggarakan pemerintah daerah dalam upaya pelayanan publik dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk kelancaran pelaksanaan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu

diprioritaskan juga pada pembangunan ekonomi terkait dengan sektor pertanian,

kelautan perikanan dan koperasi, industri, perdagangan.

Dalam mengalokasikan anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

didasarkan pada fungsi ekonomi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja

barang dan jasa serta belanja modal dengan menggunakan prinsip anggaran

kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah.

Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi

pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan dalam mendukung

penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat

meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja
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SKPD yang mengisi kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.  Anggaran

Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk mendukung kelancaran tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Anggaran belanja langsung disusun berpedoman pada prinsip-prinsip

penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi

kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan

fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas

dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Anggaran belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai

kebutuhan fiskal sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam rangka pelaksanaan

program pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran  sesuai dengan prioritas

pembangunan.  Belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji pegawai,

tunjangan pegawai, dan penghasilan lainnya. Belanja hibah diarahkan untuk

pemberian hibah dalam bentuk uang barang dan/atau jasa kepada pemerintah

daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya, belanja bantuan sosial digunakan untuk

pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang

dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan

yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah

desa dalam rangka pemerataan atau kemampuan keuangan.

Saat ini komposisinya adalah sekitar 60:40, dimana yang terbesar masih

untuk belanja tidak langsung. Artinya sebagian besar adalah unntuk menjalankan

roda pemerintahan dan pelayanan publik. Sekitar 90 persen belanja tidak

langsung tersebut untuk belanja pegawai. Sementara untuk belanja langsung

sekitar 60 persen adalah untuk belanja barang dan jasa.

a.  Target Dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2008

Dengan total rencana pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun

Anggaran  2008 sebesar Rp. 44.230.840.945,- maka belanja dalam APBD tahun

2008 ditargetkan sebesar Rp.50.030.915.394,-. Dengan demikian ABPD Tahun

2008 mengalami defisit sebesar Rp. 5.800.074.449. Namun defisit tersebut

ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2007 sebesar
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Rp. 7.068.377.356 sedangkan sisa pembiayaan dialokasikan   untuk

pembayaran pokok hutang sebesar Rp. 1.268.302.907. Alokasi belanja tersebut

dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

tugas-tugas pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Struktur belanja pada APBD Tahun 2008 (realisasi) terdiri dari Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung.  Belanja langsung terdiri dari belanja

pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan beanja bantuan keuangan

kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga.

Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan

jasa serta belanja modal. Secara lengkap struktur alokasi belanja pada APBD

Tahun 2008 sebagai berikut:

No Jenis Penerimaan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1
2.
3.
4.

Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota dan
Pemerintahan Desa

8.418.746.044
4.668.746.044

750.000.000
2.528.569.000

157.000.000

5.970.582.307
4.229.870.432,75

390.888.000
1.201.203.875

118.870.000

70,92
90,61
52,12
47,51
75,71

1.
2.
3.

Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

41.612.169.350
3.974.814.500

21.712.174.850
15.925.180.000

28.542.694.369
2.899.774.500

12.799.755.483
12.843.164.386

68,59
72,95
58,95
80,65

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Pesawaran

b.   Target Dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2009

Dengan total rencana pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun

anggaran 2009 sebesar Rp. 323.540.308.013,-. maka belanja dalam APBD

tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp. 325.898.087.678,-. Dengan demikian APBD

Tahun 2009 mengalami defisit sebesar Rp. 1.906.093.964 Namun defisit tersebut

ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2008 sebesar

Rp. 35.836.952.079,13, sedangkan  sisa pembiayaan dialokasikan untuk

penyertaan modal sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dan pembayaran utang pokok

yang jatuh tempo sebesar Rp.418.829.854,00.



111RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Struktur belanja pada APBD Tahun 2009 (realisasi) terdiri dari Belanja tidak

langsung mencapai Rp.229.244.048.178 atau sebesar 97.37 % dari total belanja

daerah; Belanja Langsung sebesar Rp. 96.654.039.500 atau sebesar 105,3 %

yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 9.768.738.500; Belanja Barang dan

Jasa sebesar Rp.43.961.403.200,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.

42.923.897.800. Secara lengkap struktur alokasi belanja pada APBD Tahun 2009

sebagai berikut:

No Jenis Penerimaan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1
2.
3.
4.

Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten /Kota
dan Pemerintahan Desa

235.433.573.606

214.584.073.606
5.000.000.000
6.816.700.000
8.332.800.000

229.244.048.178

204.761.109.470
8.280.000.000
7.067.700.000
8.432550.000

97.37

95.42
165.6
103.7
57.9

1.
2.

3.

Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

91.803.309.250
8.655.928.500

40.784.949.950

42.362.430.800

96.654.039.500
9.768.738.500

43.961.403.200

42.923.897.800

105.3
112.9
107.8

101.3

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Pesawaran

c.    Target Dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2010

Dengan total rencana pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun

anggaran 2010 sebesar Rp. 496,615,381,192 maka belanja dalam APBD tahun

2010 ditargetkan sebesar Rp. 541.377.500.994,89. Dengan demikian APBD

Tahun 2010 mengalami defisit sebesar Rp.54.515.547.457,81. Namun defisit

tersebut ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2009

sebesar Rp 61.434.377.311,81 sedangkan sisa pembiayaan dialokasikan untuk

penyertaan modal sebesar Rp.4.000.000.000,00 dan pembayaran pokok hutang

sebesar Rp. 2.918.829.854,00.

Dari target yang ditetapkan belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp

276.934.912.375 atau 84,38 persen.  Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja

Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Dari keempat belanja

tersebut seluruhnya tidak melampaui target.

Sedangkan untuk belanja langsung terealisasi sebesar

Rp 184.601.824.149 atau 86,59 persen.  Belanja Langsung terdiri dari Belanja
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Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta belanja modal. Dari ketiga belanja

tersebut seluruhnya terealisasi di bawah 100 persen. Secara lengkap struktur

alokasi belanja pada APBD Tahun 2010 sebagai berikut:

No Jenis Penerimaan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1
2.
3.
4.

Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa

328.194.208.464

281.865.893.675
19.455.291.275
10.281.468.000

9.797.825.000

276.934.912.375

244.328.160.293
12.407.664.850

7.035.660.500
9.448.076.932

84,38

86,68
63,78
68,43
96,43

1.
2.

3.

Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

213.183.292.530
17.296.254.500
79.479.383.088

116.407.654.942

184.601.824.149
15.265.036.500
69.857.832.694

99.478.954.955

86,59
88,26
87,89

85,46

Jumlah Belanja 541.377.500.994 461.536.736.524 85,25
Sumber Data : Bappeda Kabupaten Pesawaran

3.2 Kebijakan Pegelolaan Keuangan 2008-2010

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran tahun

2008-2010 dilakukan dengan memperhatikan upaya untuk peningkatan

pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi

masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan

elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih

merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran.

Dari hasil analisa trend sumber-sumber pendapatan daerah, proporsi

terbesar pendapatan daerah berturut-turut bersumber dari dana perimbangan,

lain-lain pendapatan daerah yang sah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi ini menggambarkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai

pembangunan masih sangat tergantung kepada dana Pemerintah Pusat. Untuk
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itu dilakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui

ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah baik sektor Pendapatan Asli

Daerah maupun sektor Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, selain itu pemerintah

dalam mencapai target strategi yang perlu dioptimalkan adalah meningkatkan

koordinasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal

dari Departemen-Departemen Pusat dan Pemerintah Propinsi Lampung.

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan

Pendapatan Daerah  adalah :

a. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara

optimal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengupayakan peningkatan konstribusi dari masing-masing bagian

pendapatan daerah sehingga kebutuhan pembiayaan Pemerintah Daerah

dapat dipenuhi secara tepat dan cukup; dan

c. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan

penerimaan pendapatan daerah.

Agar arah dan Kebijakan pendapatan daerah tersebut dapat dicapai,

maka ditetapkan beberapa strategi yaitu :

a. Pemberdayaan semua aparat, dengan cara meningkatkan motivasi,

kompensasi, disiplin dan etos kerja dalam rangka meningkatkan kinerja.

b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dan institusi dalam rangka

mengoptimalkan pendapatan daerah mulai dari  tingkat Desa, Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

c. Memperluas jangkauan pelayanan, dengan memperluas tempat-tempat

pelayanan pajak, retribusi  dan pendapatan lainnya di Kabupaten sepanjang

dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

d. Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka

intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain

yang sah; dan

e. Melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak, baik dalam

rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang

bersumber dari bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi

Khusus (DAK).

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah  dalam

rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah :
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a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-

lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.

Intensifikasi dilakukan  melalui upaya :

1) Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi Daerah

2) Mengintensifikasi penerimaan Retribusi Daerah yang ada;

3) Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai;

Ekstensifikasi (Penggalian sumber-sumber penerimaan baru) melalui: Upaya

penggalian sumber-sumber penerimaan diarahkan pada pemanfaatan

potensi Daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara

ekonomis kepada masyarakat. Dimana penggalian sumber-sumber

pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan

ekonomi biaya tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan

Pendapatan Daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan

kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi

lebih diarahkan pada upaya mempertahankan potensi Daerah sehingga

potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

b. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana

yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan

yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang

memadai.

c. Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan yang menghambat

kelancaran penerimaan pendapatan daerah.

d. Pemantapan kelembagaan, sistem dan operasional pemungutan pendapatan

daerah.

e. Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah

dengan Pemerintah Pusat, SKPD penghasil, serta mitra kerja unit kerja

terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan

pelayanan masyarakat.

Beberapa permasalahan pendapatan yang dihadapi Kabupaten Pesawaran

selama tahun 2008-2010 antara lain :

Pendapatan Asli Daerah

a. Belum terbentuknya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran

tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar pelaksanaan pungutan
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pajak dan retriubusi daerah di Wilayah Kabupaten Pesawaran yang dapat

memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Belum disusunnya peta potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

c. Kurangnya pengetahuan dan  wawasan masyarakat tentang pajak dan

retribusi daerah yang berakibat pada kurangnya dan pemahaman,

kepatuhan dan keataatan masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah;

d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah di bidang

pendapatan daerah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;

e. Belum akuratnya data-data wajib pajak (WP) yang ada di Kabupaten

Pesawaran yang merupakan pecahan dari Kabupaten Lampung Selatan;

f. Kerjasama dengan instansi terkait di bidang pendapatan  masih kurang

optimal mengingat Kabupaten Pesawaran adalah Daerah Otonom Baru

(DOB).

Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Permasalahannya antara lain Rencana

Penerimaan ditetapkan oleh Pusat berdasarkan data yang ada yang belum

sesuai dengan kondisi daerah masing-masing IKabupaten/Kota. Disamping itu,

Rencana Penerimaan (Renpen) baru sampai pada Pemerintah

Propinsi/Kabupaten/Kota akhir Januari Tahun Anggaran yang bersangkutan,

sehingga tidak dapat dijadikan pedoman penyusunan APBD Propinsi/

Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan pada bulan Oktober s/d Nopember tahun

sebelumnya. Pendataan obyek PBB yang baru maupun pemeliharaan data

obyek yang mengalami perubahan/peruntukan serta upaya penagihan belum

optimal, mengingat adanya perbedaan kemampuan dan kebijakan Pemerintah

Kabupaten/Kota terhadap hal tersebut. Kondisi ini tercermin dari anggaran

pendataan dan penagihan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota,

disamping kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Intensifikasi PBB Kabupaten/

Kota yang bersangkutan. Akibatnya peningkatan pokok pajak dari tahun ketahun

relatif kecil jauh dibawah potensi sesungguhnya. Selain itu Nilai Jual Obyek

Pajak (NJOP) PBB saat ini rata-rata masih dibawah harga pasar, sehingga

penetapan PBB menjadi kecil.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), BPHTB

seharusnya ditetapkan menurut harga tertinggi antara NJOP PBB dan Nilai Jual
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sesungguhnya (Harga Pasar), namun mengingat NJOP PBB pada umumnya

masih jauh dibawah harga pasar justru sebagian besar Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB. Akibatnya

BPHTB ditetapkan dibawah nilai yang seharusnya.

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (Pasal 25/29)

Dan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dasar hukum bagi hasil Pajak Penghasilan

Orang Pribadi Dalam Negeri (Pasal 25/29) dan Pajak Penghasilan Pasal 21

adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.I-Permasalahan yang dihadapi dalam

bagi hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak

Penghasilan Pasal 21 adalah kesulitan menentukan target penerimaan. Adapun

potensi penerimaan dapat diperoleh melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setempat atau kepada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) setempat. Namun penetapan sementara yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat seringkali tidak sesuai dengan potensi yang ada. karena

adanya perbedaan antara potensi dan target yang kadang terjadi selisih yang

cukup besar.

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Penerimaan Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah, merupakan sumber pendapatan yang berasal Penyaluran

Dana Perimbangan yang berasal dari Bagian Bagi Hasil Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) dari Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan) kepada

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Pesawaran

sering mengalami keterlambatan terutama pada akhir Tahun Anggaran, sehingga

akan mempengaruhi realisasi penerimaan dari sektor Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota di Kabupaten

Pesawaran.

Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, Dasar hukum dana bagi

hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
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Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan. Bagi hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sangat bergantung

kepada lifting yang dilaksanakan oleh KPS-KPS. Selain itu, SDA Minyak Bumi

dan Gas Bumi merupakan sumber daya yang tak tergantikan (tidak dapat

diperbaharui), sehingga semakin lama dieksplorasi akan semakin berkurang dan

pada akhirnya akan habis. Permasalahan yang dihadapi dalam bagi hasil SDA

Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah sulitnya mendapatkan data baik potensi

maupun lifting, sehingga untuk memprediksi realisasi penerimaannya sangat

sulit.

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan pendapatan di Kabupaten Pesawaran

dilaksanakan kebijakan yang telah dan akan dikembangkan dalam rangka

mengoptimalkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

1. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pajak

Daerah dan Retribusi menjadi Peraturan Daerah (PERDA), merupakan

hal mendesak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari

sektor pajak daerah dan retribusi.

2. Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi

hendaknya juga mempertimbangkan azas timbal balik yang diringi

dengan peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana kepada

masyarakat.

3. Penyusunan data peta potensi sumber-sumber penerimaan daerah di

masing-masing Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pesawaran.

4. Mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan tentang pajak/retribusi

daerah kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan pemahaman

kepada masyarakat akan pentingnya kepatuhan dan ketaatan membayar

pajak/retribusi daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat.

5. Pendataan dan Pemutakhiran data wajib pajak (WP) yang dapat

meningkatkan potensi penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi.
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6. Melaksanakan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang

pendapatan daerah secara komprehensip.

7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan

instansi terkait di bidang pendapatan daerah, sehingga dapat

menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan lebih

menguntungkan kedua belah pihak.

B.  Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu misi Pemerintah

Daerah dalam era otonomi daerah, yaitu peningkatan kualitas pelayanan umum

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh upaya peningkatan kualitas

pelayanan umum tersebut diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan

dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur

pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan

terhadap pelayanan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik dalam

berbagai bentuk dan manifestasinya perlu terus dikembangkan secara

berkesinambungan, terarah dan terpadu agar kepercayaan (trust) masyarakat

kepada pemerintah terus meningkat dari waktu ke waktu.

C.  Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik terletak pada sumber daya manusia. SDM dalam pengertian ini

mencakup kuantitas dan kualitas (profesionalitas dan kompetensi). Kedua aspek

tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan

yang telah dilakukan adalah diklat etika pelayanan yaitu perilaku, disiplin, etika,

sopan santun serta menjaga perasaan masyarakat harus menjadi perhatian.

D. Pemanfaatan sumber daya dan mensinergikan Potensi Daerah

Dalam rangka pemberian otonomi untuk Daerah Propinsi dengan

menerapkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi bertujuan menjamin

terjadinya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah maupun

hubungan antar Pemerintah Daerah, sehingga pada dasarnya Pemerintah

Propinsi adalah Pemerintahan yang berfungsi untuk mengakumulasikan

pemanfaatan sumber daya menjadi kekuatan ekonomi regional.  Keberadaan
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Pemerintah Propinsi di bidang pembangunan daerah adalah untuk

mensinergikan potensi pembangunan yang ada pada Daerah Kabupaten/Kota,

sehingga Daerah Propinsi dapat mendukung keterbatasan Kapasitas Fiskal

(Fiscal Capacity) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

melakukan pembangunan. Dengan demikian diharapkan proses pembangunan di

masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan  secara

berkelanjutan dan serasi, sehingga akan muncul suatu kekuatan ekonomi

regional yang bermanfaat bagi peningkatan penghasilan masyarakat.

E.  Optimalisasi Pelayanan pada Dinas/instansi Penghasil

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah karena

seseorang atau badan hukum menggunakan jasa dan barang pemerintah yang

dapat ditunjuk, bagi yang tidak menggunakan atau menikmati jasa dan barang

pemerintah tersebut, dikecualikan dari pungutan tersebut. Selain itu Retribusi

Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang

berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan struktur penerimaan, retribusi yang sesuai sebaiknya

dikenakan untuk setiap kemungkinan yang ada untuk setiap tingkat

pemerintahan. Retribusi tidak hanya menyediakan pembiayaan bagi aktifitas

pemerintah. Dengan desain yang tepat, retribusi juga dapat memberikan

panduan pada pemerintah untuk melakukan aktifitasnya. Retribusi juga

memberikan pengertian bahwa masyarakat membayar untuk sesuatu yang

mereka peroleh.

Sedangkan mengenai kontribusi Pendapatan Daerah dari Dinas/Instansi

Penghasil yang masih sangat kecil, hal ini disebabkan karena Dinas/Instansi

Penghasil sebenarnya merupakan Instansi Teknis yang bertugas

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dibidang masing-

masing, sehingga fungsi regulatif lebih diutamakan dibandingkan dengan fungsi

budgetair, apabila dibebani fungsi budgetair untuk menggali Pendapatan Asli

Daerah (PAD), maka tugas pokok dan fungsinya menjadi sangat terganggu dan

tidak optimal. Namun, Pemerintah Propinsi Kabupaten Pesawaran tetap

mendorong untuk selalu meningkatkan potensi penerimaan sesuai potensi

masing-masing Dinas.
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F. Peningkatan koordinasi dan konfirmasi dengan Instansi Terkait/Pemerintah
Pusat

Dana Perimbangan, adalah merupakan bagian bagi hasil dari Pemerintah

Pusat kepada Daerah baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak,

sehingga untuk memprediksi potensi masing-masing sektor Pemerintah Daerah

harus meningkatkan koordinasi dan konfirmasi data pembagian sementara dan

pembagian definitif dari Pemerintah Pusat c.q Departemen Keuangan untuk

memperoleh data atau gambaran rencana penerimaan dan realisasi penerimaan

untuk dianggarkan dalam APBD.

Pemetaan potensi obyek pajak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,

sedangkan Pemerintah kabupaten fungsinya hanya pencocokan atau rekonsiliasi

kas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah kabupaten, serta memberikan

dorongan melalui program-program sosialisasi dan koordinasi agar target

minimal dapat tercapai.

3.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah Kabupaten

Pesawaran Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta

mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan analisis standar

belanja, standar harga, dan tolok ukur kinerja yang ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk

menyelenggarakan pemerintah daerah dalam upaya pelayanan publik dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk kelancaran pelaksanaan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu

diprioritaskan juga pada pembangunan ekonomi terkait dengan sektor pertanian,

kelautan perikanan dan koperasi, industri, perdagangan.
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Dalam mengalokasikan anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

didasarkan pada fungsi ekonomi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja

barang dan jasa serta belanja modal dengan menggunakan prinsip anggaran

kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah.

Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi

pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan dalam mendukung

penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat

meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja

SKPD yang mengisi kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.  Anggaran

Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk mendukung kelancaran tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Anggaran belanja langsung disusun berpedoman pada prinsip-prinsip

penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi

kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan

fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas

dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Anggaran belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai

kebutuhan fiskal sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam rangka pelaksanaan

program pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran  sesuai dengan prioritas

pembangunan.  Belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji pegawai,

tunjangan pegawai, dan penghasilan lainnya. Belanja hibah diarahkan untuk

pemberian hibah dalam bentuk uang barang dan/atau jasa kepada pemerintah

daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya, belanja bantuan sosial digunakan untuk

pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang

dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan

yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah

desa dalam rangka pemerataan atau kemampuan keuangan.

b. Permasalahan
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Permasalahan utama belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran adalah:

(1) Jumlah alokasi dana yang terbatas dibanding dengan volume fasilitasi

layanan publik yang terus berkembang, sehingga untuk mengoptimalkan

peran mobilisasi kinerja perekonomian dan sosial masih belum mencukupi

(2) Penggunaan dana APBD masih terbatas, terutama peruntukan untuk

alokasi dana pelayanan dan prasaranan dasar

(4) Penyerapan atau realisasi keuangan belanja pada umumnya untuk triwulan

II dan III rata-rata penyerapannya cukup rendah dan pada triwulan akhir

terdapat penyerapan yang tinggi untuk menyelesaikan pencapaian

penyerapan hingga 100%, sehingga berdampak pada output kinerja

sasaran yang diharapkan.

Selain itu dalam implementasinya persoalan-persoalan yang terkait

dengan belanja daerah adalah:

(1) Pengalokasian belanja, baru didasarkan pada variable kondisi potensi,

asumsi-asumsi maupun pertimbangan evaluasi kinerja serta standar

harga barang dan jasa dan belum didukung oleh ketersediaan instrument

yang memadai seperti Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Standar

Pelayanan Minimal, Standar Analisa Belanja.

(2) Posting belanja tak tersangka harus didukung administrasi

penatausahaan anggaran untuk efektivitas penyaluran terkait dengan

kecepatan penangananan keadaan tanggap darurat, rehabilitasi maupun

paska bencana.

(3) Pemanfaatan belanja antara pemerintah pusat, propinsi, kabupaten / kota

serta pengeluaran sektor swasta belum terintegrasi secara optimal

termasuk dalam belanja penanganan bencana alam untuk pengelolaan

sistem peringatan dini (early warning system) serta sistem pengelolaan

paska bencana secara terintegrasi (tanggap  darurat, rehabilitasi dan

paska bencana). Disamping itu pengeluaran belanja untuk penanganan

kemiskinan masih belum terintegrasi sehingga perlu ada one grand

design dalam penanganan kemiskinan, termasuk regulasi-regulasi yang

kondusif.
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c. Upaya Pemecahan

Untuk memuat komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang efektif

dan efisien dalam belanja pembangunan, perlu diperhatikan perencanaan yang

mempunyai konsistensi yang tinggi sesuai dengan dokumen perencanaan yang

telah ditetapkan.  Penyusunan belanja dilaksanakan berdasarkan aspirasi

masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan

daerah.

Dengan konsepsi tersebut dibutuhkan kejelian dalam menganalisis

belanja berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan yang

telah dialokasikan berdasarkan posting belanja dan sinergitas belanja pusat dan

daerah.  Selain itu seyogyanya belanja daerah diarahkan pada prinsip-prinsip

keadilan yang dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi,

khususnya dalam hal pelayanan publik. Selanjutnya terhadap aspek

pembiayaan diarahkan akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat

untuk masyarakat. Selain itu diprioritaskan juga pada pembangunan ekonomi

terkait dengan sektor pertanian, kelautan perikanan dan koperasi, industri,

perdagangan.

Dalam mengalokasikan anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

didasarkan pada fungsi ekonomi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja

barang dan jasa serta belanja modal dengan menggunakan prinsip anggaran

kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah.

Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi

pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan dalam mendukung

penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat

meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja

SKPD yang mengisi kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.  Anggaran

Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk mendukung kelancaran tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Anggaran belanja langsung disusun berpedoman pada prinsip-prinsip

penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
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pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi

kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan

fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas

dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Anggaran belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai

kebutuhan fiskal sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam rangka pelaksanaan

program pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran  sesuai dengan prioritas

pembangunan tahun 2010.  Belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji

pegawai, tunjangan pegawai, dan penghasilan lainnya. Belanja hibah diarahkan

untuk pemberian hibah dalam bentuk uang barang dan/atau jasa kepada

pemerintah daerah lainnya dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, belanja bantuan sosial

digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam

bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai

politik. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan yang bersumber dari

pendapatan kabupaten kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk

menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari

pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan atau

kemampuan keuangan. Belanja tidak terduga disediakan untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesawaran dilaksanakan

berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Daerah, Azas Umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan

APBD, Penetapan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan

Keuangan Daerah, Akutansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban
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Pelaksanaan APBD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Daerah, Kerugian daerah dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien dan ekonomis, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat.

Dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum

yang telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan system

pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan

masyarakat, yaitu terbentuknya desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan

akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan

proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Tujuan utama berbagai peraturan perundang-undangan yang ada bukan

hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari

Pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan yang lebih penting adalah

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber

keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada

masyarakat serta mendorong munculnya partisipasi masyarakat.

Di sisi penerimaan daerah, dengan berbagai upaya untuk peningkatan

pendapatan asli daerah terus dilanjutkan, PAD diharapkan meningkat sebesar

0,5% PDRB setiap tahunnya selama periode 2010-2015.  Kinerja Pajak Daerah

dan Restribusi Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2007-2010 menunjukkan

terus mengalami pertumbuhan, diharapkan pajak Kabupaten Pesawaran

meningkat setiap tahunnya.  Sedangkan perkembangan retribusi Kabupaten

Pesawaran diharapkan meningkat sebesar 5 persen setiap tahunnya

Sedangkan sumber pendanaan dari Dana Perimbangan untuk Kabupaten

Pesawaran selalu mengalami kenaikan, namun tidak demikian dengan

Penerimaan Daerah Lainnya. Adapun data Dana Perimbangan dan Penerimaan

Daerah Lainnya Kabupaten Pesawaran  tahun 2007-2010 berturut-turut adalah

sebesar…..

Dari sumber pendapatan diatas nampak bahwa pembangunan Kabupaten

Pesawaran masih tergantung pada Dana perimbangan yang memberikan

kontribusi sekitar 90% dari strtuktur pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran.

Hal inimengindikasikan bahwa Kabupaten Pesawaran harus meningkatkan
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kemandirian didalam membiayai pembangunannya, dimana untuk mencapai

kemandirian struktur pendapatan Kabupaten Pesawaran harus didukung oleh

minimal 20% dari PAD.

Dengan demikian pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus

diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah.

3.3.2 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan

hak dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nonor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah serta dengan mencermati pekembangan perekonomian saat ini maka

kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah lebih ditujukan pada upaya

mengefektikan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada

dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial khususnya

Pendapatan Asli Daerah secara hati-hati dan bijaksana sehingga tidak

menghambat kemajuan perekonomian.

Dengan demikian pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus

memperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah

tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam

struktur APBD masih sangat rendah kontribusinya untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Oleh sebab itu arah pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran

tahun 2010 - 2015 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD lebih difokuskan pada

upaya untuk peningkatan retribusi dan pajak daerah yang proporsional dengan

memperhatikan pada aspek keadilan.

Berlakunya UU no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah

menggantikan UU no 34 tahun 2000, menyebabkan adanya perubahansumber

PAD. Dalam rangka melaksanakan perubahan perundangan ini maka akan

diprioritaskan untuk melakukan penyesuaian aturan terkait sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah, yang selama ini memang masih mengacu pada

peraturan kabupaten induk sebelum pemekaran (Lampung Selatan). Sejalan

dengan perubahan ini maka dipandang penting untuk melakukan sosialisasi

terhadap perubahan peraturan dan penatapan perda PAD. Bersamaan dengan
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itu, upaya efektivitas pemungutan dan optimalisasi asset daerah akan menjadi

perhatian serius.

3.3.3 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk

memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi

penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus

tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan

prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program

strategis daerah.

Sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah terpilih  padasisi belanja daerah

akan terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan,

meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak,

meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas

infrastruktur di perdesaan dan daerah terpencil. Di samping itu, terjadi penurunan

subsidi secara bertahap terutama subsidi yang tidak terarah pada masyarakat

miskin (untargeted subsidy), dan pengendalian peningkatan anggaran untuk

belanja pegawai.

Dalam rangka pengendalian belanja telah dilakukan penyusunan analisa

standar belanja (ASB). Bersamaan dengan itu juga dilakukan standarisasi

terhadap aturan-aturan pengelolaan keuangan daerah.

3.4 Kebijakan Umum Anggaran

3.4.1. Pendapatan Daerah
Kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah

akan difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan

penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi

Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD

serta mendorong peningkatan kemampuan peranan perusahaan daerah untuk

dapat memberikan kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan

untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi

Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup

penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh

nantinya.
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Secara operasional Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

dapat dijabarkan untuk:

1. Mencermati potensi obyek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sesuai Kewenangan Daerah.

2. Ekstensifikasi dan intensifikasi dilaksakan secara hati-hati dan bijaksana

sehingga tidak menimbulkan kontra produktif yang akan menurunkan aktifitas

perekonomian daerah yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan

perkapita serta kesejahteraan masyarakat.

3. Memperluas dan menambah jenis pelayanan publik serta mengoptimalkan

pemanfaatan fasilitas pelayanan yang terkait dengan pajak daerah, retribusi

daerah serta pendapatan lainnya.

4. Menyusun dan Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang terkait

dengan pendapatan daerah.

5. Mengupayakan pendirian BUMD yang potensial.

6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik di

tingkat pusat maupun propinsi dalam rangka mengoptimalkan bagi Hasil

Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak serta Bantuan Keuangan.

7. Mengupayakan penarikan dana pembangunan secara optimal dari

pemerintah yang lebih tinggi khususnya Dana Alokasi Khusus dan Tuas

Pembantuan lainnya.

8. Meningkatkan kemampuan aparat pengelola pendapatan daerah dengan

mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang berhubungan dengan

peningkatan pendapatan daerah.

9. Mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk menghindari terjadinya kebocoran.

10. Meningkatkan pengawasan khususnya menyiapkan tenaga PPNS (penyidik

pegawai negeri sipil)

11. Optimalisasi asset daerah sehingga produktif dan menjadi sumber

Pendapatan Asli Daerah

3.4.2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada periode 5 (lima) tahun kedepan (2011-

2015) akan melanjutkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja

aparatur, sehingga trend kedepan komposisinya untuk pelayanan publik semakin
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bertambah besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai

ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifat cost recovery

dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk

melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai

ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan

menjadikan sebagai pendapatan daerah.

Secara operasional Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka menunjang anggaran berbasis kinerja maka akan disusun

analisa standar belanja (ASB), standar harga, dan tolok ukur kinerja yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Mengefektifkan manajemen keuangan melalui dukungan sistem informasi

keuangan

3. Mengupayakan peningkatan belanja langsung berdasarkan kemampuan

keuangan daerah

3.4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk

membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga

pengelolan APBD dapat dilaksanakan secara optimal untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan pembiayaan daerah pada periode 2011-

2015 adalah mengoptimalkan penyertaan modal dan belum merencanakan untuk

melakukan hutang.

Secara operasional Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Akan melakukan penyertaan modal pada kegiatan yang punya potensi dan

menguntungkan.

2. Mengutamakan penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih

perhitungan tahun lalu (hasil efisiensi dan penghematan), Penerimaan

pinjaman sejauh mungkin diarahkan untuk kepentingan yang

mendesak/urgen.

3. Mengutamakan Pengeluaran pembiayaan untuk dana cadangan,

penyertaan modal, pengembalian atas pinjaman dan sisa lebih tahun

berjalan sebagai potensi penerimaan tahun berikutnya
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4. Merintis kemitraan dengan pihak ketiga (swasta) melalui kerjasama

pemerintah-swasta (KPS) pada kegiatan yang memungkinkan secara

ekonomi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
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B A B
ANALISIS ISU-ISU STATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak

diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya,

dalam hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang pula.

Karekteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat

penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat

didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh Kepala Daerah ,

sedangkan secara populis, penetapan isu strategis dapat merupakan

kesepakatan multipihak dari sekian banyak stakeholders. Berdasarkan

penggabungan kedua pendekatan tersebut, di bawah ini akan diuraikan secara

rinci tentang berbagai isu strategis baik dalam skala nasional maupun provinsi

Lampung yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan Kabupaten

Pesawaran lima tahun mendatang.

4.1  Isu Strategis Nasional

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2010-2014), tantangan

pembangunan nasional tidaklah semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan

yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera

di tengah persaingan global yang meningkat.

Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-

2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang

sejahtera. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak dapat
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menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya

mencapai 6% per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi jumlah

tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Untuk menciptakan pembangunan yang

inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di

atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang.

Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan

ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia

(inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di

bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam

menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya

dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai

intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi

pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan,

untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang

memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul.

Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif

perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang

terarah, jelas, dan tepat.

Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi

harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang

masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh

wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal

sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati

hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah.

Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan

ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-

luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak

menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi,

diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro,

kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan

sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik.

Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para
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pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk

bekerja (employable) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam

pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih

belum siap untuk memasuki pasar kerja.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak

berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat

akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah

mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008

yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat

yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup

juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan

penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas

berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan

kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan

terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat

mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis

pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai

dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan

kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revilitalisasi pertanian tidak

mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran

makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga

miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika

terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi

air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan

yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran

dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih

terasa, baik di tingkat nasional maupun antardaerah. Karena itu, pembangunan

infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.
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Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat

ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan

hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor

produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia

Indonesia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan

berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Indonesia dalam lima tahun

ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara

keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari

status golongan pendapatan, gender maupun antardaerah. Hanya dengan

intervensi pemerintah, kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat

teratasi.

Kedelapan, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada

kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan

untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang

terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh

karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang

membawa Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan

meningkatkan daya saing nasional.

Kesembilan, demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa.

Dewasa ini pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui,

sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang

substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu,

konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait erat dengan

demokrasi adalah desentralisasi. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah

berhasil dijalankan. Proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan

sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-

daerah dan antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh

manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu,

salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas

pemerintah daerah.
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Kesepuluh, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima.

Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat

memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan

sistem

hukum yang sudah dibenahi. Namun¸ saat ini fungsi hukum untuk menuntun

perilaku  berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih harus banyak

diperbaiki.

4.2  Isu Strategis Provinsi Lampung
4.2.1  Isu Bidang Ekonomi
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Isu pertama pada bidang ekonomi adalah berkaitan dengan pertumbuhan

ekonomi lokal sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan

masyarakat.  Secara makro, pertumbuhan ekonomi akan terukur melalui laju

pertumbuhan ekonomi daerah dan perkembangan PDRB. Sedangkan bagi

pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi akan terukur melalui

pertumbuhan daya beli masyarakat seperti terdapat pada komponen Indeks

Pembangunan Masyarakat. Pertumbuhan ekonomi lokal harus mempunyai

karakteristik yang sangat spesifik agar pertumbuhan tersebut kontinyu dan

langgeng.  Salah satu parameter spesifikasi lokal adalah adanya pertumbuhan

ekonomi yang sesuai dengan potensi dan kondisi lahan setempat.  Berdasarkan

parameter ini, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung harus bertumpu

dan didasarkan pada kegiatan agribisnis, sesuai dengan potensi Provinsi

Lampung.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi lokal harus sesuai dengan

kemampuan dan ketersediaan SDM yang terdapat di Provinsi Lampung,

sehingga penduduk Provinsi Lampung akan mampu berperan aktif dan tidak

akan menjadi penonton di rumah sendiri.  Meskipun demikian, sebagai bagian

dari NKRI, maka tidak tertutup kemungkinan adanya impor SDM yang benar-

benar dibutuhkan. Hanya saja, SDM yang masuk ke Provinsi Lampung harus

memberikan transfer of knowledge kepada penduduk Lampung, sehingga secara

bertahap kemampuan dan skill penduduk Lampung akan meningkat seiring

dengan perjalanan waktu.
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Pertumbuhan ekonomi lokal yang dimaksudkan juga harus memiliki

karakteristik yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.  Artinya pertumbuhan

ekonomi yang diharapkan mesti bertumpu kepada perkonomian yang tumbuh

dan berkembang secara nyata di tengah masyarakat, dan bukan bentuk

perkonomian yang merupakan introduksi baru.

Karakteristik lain yang menjadi tantangan adalah bagaimana membangun

perekonomian lokal yang mampu menghasilkan produk dengan nilai komparatif

gain terhadap produk dari daerah lain, sehingga mampu tumbuh dan

berkembang menjadi nilai kompetitif lokal. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi

yang dimaksudkan juga memerlukan dukungan pertumbuhan dan perkembangan

industri lokal yang mampu mem- perkuat pertumbuhan ekonomi lokal.  Dengan

demikian produk yang dihasilkan bukan saja berupa produk setengah jadi,

melainkan juga produk jadi.

Salah satu aspek penting berkaitan dengan tantangan dalam

penumbuhan ekonomi lokal adalah bagaimana meningkatkan investasi, sehingga

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Dengan demikian

tantangannya adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tercipta iklim

kondusif bagi munculnya investasi baru. Kondusivitas investasi dapat terukur

mulai dari rencana, pengajuan ijin investasi, sampai dengan implementasi.

Selanjutnya, investasi yang dimaksudkan adalah investasi yang sesuai

dan mendukung potensi daerah, sehingga investasi tersebut dapat menjadi

lokomotif pergerakan perkonomian wilayah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Investasi ini dapat berupa ekstensifikasi usaha ekonomi yang telah berkembang

di masyarakat.  Selain itu, investasi dapat juga berupa industrialisasi pada lini

hulu dan hilir dari produk yang telah ada dan berkembang di masyarakat.

Pada sisi lain, simultan dengan karakteristrik yang telah diungkapkan,

maka investasi yang dimaksudkan adalah tidak bersifat kontra produktif terhadap

ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan demikian investasi yang

dikembangkan tidak mematikan ekonomi yang berbasis kerakyatan, melainkan

justru akan mendukung dan memperkuatnya.

Aspek penting  lain yang harus diperhatikan dalam pengembangan

investasi di Provinsi Lampung adalah penyerapan tenaga kerja. Dengan

demikian, investasi yang masuk diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Efek lanjutan dari penyerapan tenaga kerja ini adalah adanya penurunan angka
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pengangguran, dan pada akhirnya memungkinkan terjadinya penurunan angka

kemiskinan di Provinsi Lampung.

Mempertahankan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang meliputi

kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan pangan dengan jumlah, kualitas,

waktu yang tepat, serta dengan harga terjangkau. Isu ketahanan pangan ini

mempunyai arti sangat penting karena berkaitan secara langsung dengan hajat

hidup masyarakat. Dengan demikian, isu ketahanan pangan telah berkembang

menjadi isu strategis.

Kebutuhan primer pangan adalah berbagai sumber karbohidrat.

Meskipun demikian, agar proses kehidupan manusia dapat berjalan dengan

normal dan sempurna, maka kebutuhan pangan harus diikuti dengan pemenuhan

akan kebutuhan protein. Selanjutnya akan diikuti dengan pemenuhan berbagai

kebutuhan tambahan, seperti : vitamin dan feed additive.

Sementara itu, kondisi ketahanan pangan akan terkait dengan produksi

dan produktivitas bahan pangan.  Sedangkan produksi dan produktivitas bahan

pangan akan terkait dengan aspek iklim; pengelolaan sumber daya air; input

sarana produksi (bibit, pupuk, pakan, peralatan); serta berbagai aspek lain yang

terkait dengan aspek agribisnis. Dengan demikian, Isu ketahanan pangan akan

terkait dengan berbagai Isu lingkungan hidup yang lain, termasuk isu Global

Warming dan Carbon Trade.

Isu ketahanan pangan pada dasarnya adalah tantangan dalam

pembangunan pertanian secara luas, mulai dari aspek hulu sampai dengan

aspek hilir. Tantangan terbesar adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan

efisiensi dan produktivitas per satuan luas lahan pada setiap komoditas bahan

pangan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perluasan lahan dan ekstensifikasi

akan terkendala dengan keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan ini, baik dari

segi kesesuaian lahan maupun dari segi peruntukan lahan, memunculkan

tantangan mengenai perlu adanya jaminan bagi keberlangsungan swasembada

pangan di Provinsi Lampung.  Dengan demikian sudah saatnya untuk

mempersiapkan regulasi mengenai lahan abadi pertanian.

Kendala pada ekstensifikasi juga menyebabkan penyediaan input menjadi

faktor kunci dalam pengembangan agribisnis. Dalam hal penyediaan input, selain
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diperlukan regulasi, maka juga diperlukan adanya koordinasi terus menerus pada

semua stake holder terkait.

Masalah lain adalah bahwa ketahanan pangan tidak lagi dapat dipandang

hanya bersumber dari bahan pangan beras. Hal ini dapat dipahami karena beras

merupakan komoditas strategis, sehingga tekanan terhadap komoditas beras

dari berbagai aspek semakin berat dari tahun ke tahun.   Dengan demikian

tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana Pemerintah Daerah

Provinsi Lampung mulai dapat mendorong penganekaragaman sumber bahan

pangan, terutama  bahan pangan non beras.

Pada sisi lain, cara pandang terhadap penyediaan komoditas bahan

pangan dalam rangka ketahanan pangan juga perlu mengalami perubahan.

Sebab, pada prinsipnya yang harus dibangun adalah peningkatan daya beli

masyarakat, sehingga ketika daya beli meningkat, maka dengan sendirinya

ketahanan pangan akan terbangun. Peningkatan daya beli masyarakat ini hanya

mungkin dilakukan dengan pembangunan ekonomi secara keseluruhan,

sehingga konsep dasar pembangunan ketahanan pangan adalah pembangunan

ekonomi.

Pengembangan Agro Industri

Sesuai dengan potensi dasar bahwa Provinsi Lampung sebagi ”Bumi

Agribisnis”, maka Isu penting yang kedua adalah pengembangan Provinsi

Lampung sebagai provinsi agro industri. Hal ini dilakukan guna mendukung

perkuatan ketahanan pangan yang telah bekembang menjadi isu pertama,

sekaligus merupakan pengembangan keunggulan potensi daerah.

Komoditas yang dikembangkan dalam agro industri adalah beberapa

komoditas yang merupakan unggulan daerah dan dapat dikembangkan lebih

lanjut ke arah produk industri.  Dengan demikian produk akhir yang dipasarkan

berupa produk setengah jadi atau produk jadi. Selain itu, produk yang dihasilkan

merupakan sebuah produk yang dapat berkembang menjadi trade mark Provinsi

Lampung. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung

produk yang dihasilkan mempunyai nilai komparatif terhadap produk dari luar

daerah.

Pada bidang perikanan komoditas yang dapat dikembangkan adalah

produk ikan laut; pada bidang peternakan adalah sapi potong dan ayam potong.
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Pada bidang perkebunan adalah: tebu, sawit, karet, singkong, dan nanas.

Sedangkan produk bidang tanaman pangan adalah jagung dan hortikultura. Kata

kunci bagi pengembangan isu agro industri adalah nilai ekonomis, kualitas

produk, dan berbasis ekonomi kerakyatan.  Ketiga kata kunci ini menjadi aspek

pembeda dengan isu ketahanan pangan yang lebih merupakan pengembangan

komoditas strategis untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Parameter nilai ekonomis akan terkait dengan berbagai aspek lain, seperti

: iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, efisiensi proses, penyerapan tenaga

kerja lokal, pemasaran, serta penggunaan input berupa potensi dan keunggulan

daerah.  Sedangkan kualitas produk akan terkait dengan standar kualitas sesuai

dengan target pasar nasional yang sesuai dengan situasi krisis.

Produk agro industri yang dihasilkan juga harus bertumpu kepada usaha

agribisnis yang berbasiskan perekonomian rakyat. Dengan demikian produk

tersebut akan mempunyai nilai kompetitif gain terhadap produk lain dari dalam

daerah. Hal ini penting diupayakan, mengingat semakin besar nilai kompetitif

gain sebuah produk akan menimbulkan implikasi profit yang secara ekonomis

lebih besar.  Akumulasi dari  nilai kompetitif ini secara meluas akan menimbulkan

terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal.

Selanjutnya, dalam pengembangan isu agro industri perlu diupayakan

keseimbangan antara peningkatan produksi di satu sisi, namun pada sisi lain

proses produksi masih mampu didukung oleh sumber daya alam yang tersedia.

Artinya, proses produksi tersebut tidak justru menguras sumber daya alam.

Konsep ini dikenal dengan konsep pertanian berkelanjutan.

Penciptaan Lapangan Kerja

Data komposisi penduduk yang disajikan memperlihatkan bahwa 64,5%

merupakan angkatan kerja. Sedangkan angka pengangguran untuk angkatan

kerja mencapai 6,2%. Pada sisi lain, data Angka Beban Tanggungan

(Dependency Ratio) mencapai 55%, sehingga beban penduduk usia produktif

Provinsi Lampung cukup banyak. Data yang diungkapkan mempunyai arti bahwa

penciptaan lapangan kerja menjadi isu penting yang harus dengan segera

diatasi. Sebab, jika persoalan penciptaan kerja ini tidak ditangani dengan

seksama, maka dikhawatirkan akan memunculkan dampak lanjutan, yang

imbasnya menjadi lebih sulit untuk diprediksikan.
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Pada sisi lain, penciptaan lapangan kerja bukan hanya persoalan

ekonomi yang berdiri sendiri, namun terkait erat dengan berbagai upaya

pembangunan ekonomi lain, seperti: peningkatan peluang investasi, penegakan

hukum, dunia perbankan, peningkatan kualitas SDM, serta lingkungan hidup.

Kondisi yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa penciptaan

lapangan kerja merupakan tantangan yang tidak serta merta menjadi parameter

aspek ekonomi saja.  Penciptaan lapangan kerja dengan demikian merupakan

resultante dari berbagai aspek lain yang secara langsung maupun tidak langsung

terkait dengan aspek ekonomi.

Selanjutnya, tantangan dalam pembangunan ekonomi guna penciptaan

lapangan kerja adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis

potensi lokal, baik berupa potensi lahan maupun potensi produksi.  Potensi lahan

pada umumnya berupa lahan pertanian. Selain itu potensi produksi seperti

tergambar pada struktur perekonomian pada PDRB, menunjukkan bahwa

pertanian merupakan pendukung utama perekonomian di Provinsi Lampung.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum potensi lokal adalah

bidang pertanian, sehingga perekonomian yang akan dibangun adalah ekonomi

berbasis pertanian.

Pembangunan ekonomi Provinsi Lampung diharapkan mampu melibatkan

lebih banyak masyarakat, sehingga diperlukan model pembangunan ekonomi

yang berbasis kerakyatan. Model pendekatan yang mampu mengadopsi konsep

ekonomi kerakyatan tersebut adalah konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM).

Sementara itu, pengembangan UMKM adalah terkait dengan perbankan.

Artinya, pada satu sisi dunia perbankan harus mampu mendorong pertumbuhan

dan perkembangan UMKM, namun pada sisi lain harus terdapat jaminan

kelangsungan dunia perbankan melalui penerapan aturan baku perbankan.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja secara langsung jelas memerlukan

adanya investasi baru, terutama yang bersifat direct investment. Dengan

masuknya investasi, maka akan terbuka lapangan kerja baru.  Dengan demikian

diperlukan adanya suatu prakondisi yang mampu merangsang iklim investasi.

Prakondisi tersebut antara lain meliputi penyiapan dan peningkatan kualitas

berbagai aspek yang pada umumnya justru berada di luar ranah ekonomi,

seperti: penegakan hukum, kepastian lahan, dan penyediaan SDM.
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Investasi baru yang diharapkan, baik dalam skala menengah maupun

skala besar,  harus tetap dalam koridor kesesuaian lahan dan potensi wilayah.

Dengan demikian investasi diharapkan muncul dalam bidang pertanian dalam arti

luas, perdagangan, dan energi terbarukan.

Selain berkaitan dengan kesesuaian lahan, investasi baru tersebut harus

mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki oleh

penduduk Lampung. Artinya jangan sampai terjadi investasi baru di Provinsi

Lampung namun menggunakan tenaga kerja trampil dari luar Provinsi Lampung.

Pada sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung

untuk bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu

mengimbangi kebutuhan dunia kerja.

Tantangan lain dalam penciptaan tenaga kerja adalah bagaimana proses

dalam pembangunan ekonomi tetap berjalan, namun pada saat yang sama,

kegiatan dan proses produksi dalam rangka penciptaan tenaga kerja tersebut

tetap mampu melestarikan kondisi lingkungan hidup.  Hal ini terutama dengan

upaya untuk tetap menjaga dari adanya pencemaran lingkungan dan

mempertahankan cachtment area.

Optimalisasi Bagi Hasil Migas

Provinsi Lampung memiliki beberapa daerah yang mempunyai potensi

tambang migas. Bahkan pada beberapa lokasi, tambang tersebut telah berhasil

dieksploitasi.  Sementara itu, peraturan perundangan menyebutkan bahwa

daerah memiliki hak untuk ikut mengelola dan memperoleh hasil 10% (sepuluh

persen) dari total penambangan migas. Berkaitan dengan hal ini, maka muncul

Isu mengenai perlunya optimalisasi hasil bagi tambang migas. Hasil bagi migas

ini akan dapat dipergunakan sebagai PAD dan pada akhirnya dapat

dipergunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan yang memerlukan perhatian adalah bentuk peran serta

Provinsi Lampung dalam optimalisasi hasil bagi migas tersebut. Masalah ini

memunculkan berbagai alternatif bentuk kerja sama dengan pihak penambang,

sehingga perlu dilakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga menghasilkan

win-win solution.
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4.2.2 Isu Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2006 di Provinsi Lampung

terdapat 785.041 RTM.  Jika keluarga di Provinsi Lampung mencapai mencapai

1.840.931 KK, maka penduduk miskin tersebut secara statistik mencapai 42,6%

dari total KK yang ada di Provinsi Lampung. Penduduk miskin tersebut pada

umumnya berada dan tinggal di daerah Desa Tertinggal (DT).  Secara

keseluruhan DT di Provinsi Lampung mencapai 765 desa.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang multifaset dan multidimensi,

sehingga penanganan kemiskinan tidak akan mungkin diselesaikan oleh satu

pihak.  Dengan demikian sinergi dari semua stake holder merupakan kata kunci

yang harus diterapkan pada semua lini.

Faktor penting yang menjadi perhatian adalah bahwa kemiskinan bukan

saja berpengaruh secara langsung terhadap kualitas kehidupan penduduk,

namun juga memberikan implikasi ikutan yang merupakan side effect dari kondisi

kemiskinan yang sedang berlangsung. Side effect tersebut antara lain berupa

gangguan keamanan, peningkatan prostitusi, peningkatan jumlah tenaga kerja

anak dan jumlah anak jalanan, peningkatan angka drop out sekolah, kerusakan

lingkungan hidup, serta berbagai masalah ikutan, baik secara sosial, hukum,

maupun secara politis.

Sebagai sebuah masalah multifaset, maka pendekatan masalah

kemiskinan harus dilakukan dari semua sektor dan semua lini, baik dari aspek

ekonomi aspek politik, maupun hukum, serta dilakukan secara serempak dan

berkesinambungan.  Dengan demikian pendekatan melalui satu sisi, dari aspek

ekonomi saja misalnya, secara keseluruhan akan memberikan akibat yang kontra

produktif bagi kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Penanganan terhadap masalah kemiskinan dapat dihadapi secara

langsung maupun tidak langsung.  Pengentasan kemiskinan secara tidak

langsung dimulai dengan berbagai program pembangunan ekonomi, seperti

melalui pembukaan investasi baru, terutama yang berupa direct investment.

Dengan berjalannya ekonomi, maka akan dibutuhkan tenaga kerja baru,

sehingga pengangguran akan dapat dikurangi dan pada akhirnya ekonomi akan

bertumbuh.
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Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut akan menyebabkan

terjadinya pertumbuhan lanjutan secara multiplier effect, termasuk peningkatan

daya beli masyarakat. Pembangunan ekonomi tersebut akan melibatkan semua

aspek kehidupan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, sehingga

pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan pembangunan daerah secara

menyeluruh.

Sementara itu, pengentasan kemiskinan secara langsung dilakukan

dengan membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dan/atau Desa Tertinggal (DT)

secara langsung. Program ini dilakukan pada RTM dan/atau DT yang benar-

benar sudah sangat membutuhkan bantuan, sehingga harus sangat selektif.

Pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui berbagai

program khusus, telah ditangani sebanyak 200 DT, sedangkan pada tahun 2008

dan 2009 masing-masing akan ditangani 300 dan 265 DT.

Pada masa mendatang, berbagai program penurunan jumlah penduduk

miskin harus tetap dilanjutkan.  Peningkatan perlu dilakukan, terutama dari aspek

stake holder yang terlibat, sektor dan aspek yang ditangani,  maupun kualitas

dan kuantitas program yang akan diimplementasikan.

Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Seluruh upaya pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilakukan

di Provinsi Lampung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melayani

kebutuhan penduduk.  Semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin

besar juga beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Lampung,

sehingga semua persoalan yang berkembang di masyarakat pada dasarnya

terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan hal yang telah

dikemukakan, maka perkembangan jumlah penduduk akan sangat berpengaruh

terhadap kualitas pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Dengan demikian pengendalian jumlah penduduk menjadi faktor sanagt penting

dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan

Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pengendalian jumlah penduduk memerlukan dukungan dan partisipasi

aktif dari masyarakat secara keseluruhan. Pada sisi lain, pengendalian jumlah

penduduk memerlukan revitalisasi dari institusi Badan Koordinasi Kependudukan

Nasional di Provinsi Lampung, sehingga fungsi koordinasi serta penyediaan SDM
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dan sarana prasarana dalam pengendalian jumlah penduduk menjadi lebih

tertata.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan merupakan

subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian Isu peningkatan SDM

melalui peningkatan pendidikan mempunyai peran sentral dalam pembangunan.

Peran SDM ini semakin jelas ketika kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang

sangat berpengaruh dalam program pengurangan kemiskinan dan

pengangguran, peningkatan investasi, serta berbagai program lain. Berkaitan

dengan peningkatan kualitas SDM, maka pendidikan sebagai dasar bagi

pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam pembangunan.

Masalah yang muncul dari bidang pendidikan adalah sarana dan

prasarana pendidikan yang belum merata sehingga kualitas pendidikan di

Provinsi Lampung menjadi tidak merata.  Sarana dan prasarana tersebut selain

berupa fisik, seperti: bangunan sekolah,  buku, dan laboratorium; juga berupa

non fisik, seperti: tenaga kependidikan, kurikulum,  dan teknik kependidikan.

Ketidakmerataan kualitas pendidikan tersebut terutama terjadi pada

daerah terpencil dan daerah yang merupakan kantong kemiskinan. Pada sisi lain,

tenaga kependidikan yang merupakan lulusan perguruan tinggi sebagian besar

menumpuk di daerah perkotaan.  Dengan demikian, tantangan yang muncul

adalah bagaimana memberikan rangsangan bagi lulusan tenaga kependidikan

untuk bersedia bekerja di daerah terpencil.

Masalah lain adalah bagaimana menambahkan kurikulum yang mampu

memberikan ”life skill” kepada peserta didik. Dengan demikian diharapkan

lulusan pendidikan di Provinsi Lampung tidak selalu terjebak menjadi barisan

pencari kerja dan akan mampu mandiri, sehingga secara tidak langsung akan

mampu menurunkan angka pencari kerja.

Selain itu juga perlu dikembangkan materi pendidikan yang mampu

mengadopsi ”local wisdom”. Diharapkan dengan adopsi ini maka lulusan

pendidikan di Provinsi Lampung akan mampu hidup mandiri dengan

mempergunakan semua kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi

Lampung sendiri.
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Berkaitan dengan era globalisasi, maka tidak tertutup kemungkinan

pergerakan masyarakat antar wilayah, bahkan antarnegara, secara sangat cepat.

Kondisi ini memerlukan SDM dengan kualitas berstandar internasional.  Dengan

demikian diperlukan adanya suatu institusi pendidikan berstandar internasional,

sehingga mampu mempersiapkan SDM dalam menghadapi tantangan global.

Era globalisasi juga memerlukan SDM dengan kemampuan spesifik dan khusus

pada bidang tertentu.  Dengan demikian, model pendidikan yang dikembangkan,

selain berstandar internasional juga mempunyai karakteristik khusus atau bersifat

kejuruan.

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Isu utama pada bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang

terjangkau dan cepat, terutama kepada masyarakat miskin. Selain itu juga

bagaimana jangkauan pelayanan kesehatan tersebut dapat merata ke seluruh

pelosok dan daerah terpencil.  Dengan demikian perlu dikembangkan sarana dan

prasarana kesehatan di masyarakat.

Sarana dan prasarana tersebut minimal berupa Puskesmas Pembantu;

adanya Mantri Kesehatan yang ditempatkan di perdesaan; ataupun peningkatan

operasionalisasi Puskesmas Keliling. Selain itu, juga perlu dikembangkan

berbagai upaya guna mempermudah perolehan layanan kesehatan dan obat

yang terjangkau, terutama untuk kalangan penduduk miskin.  Salah satu konsep

yang dapat dikembangkan adalah perluasan peserta Asuransi Kesehatan hingga

dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Masalah pada bidang kesehatan juga meliputi upaya pencegahan dari

penyebaran dan penyalahgunaan NAPZA serta berbagai penyakit menular

seperti HIV/AIDS.  Hal ini sangat penting dilakukan mengingat posisi Provinsi

Lampung yang tepat berada di persimpangan antara pulau Jawa dan Sumatra,

sehingga mobilitas barang dan manusia sebagai vektor penyakit menjadi sangat

tinggi.

Penanganan Dampak Krisis Global

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 tidak pernah diprediksikan oleh

siapapun dan  imbas dari krisis tersebut telah melanda ke seluruh dunia. Dampak
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yang kemudian muncul adalah timbulnya kelesuan ekonomi, yang berujung pada

pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.

Dampak krisis global ini akan mulai terlihat pada awal tahun 2009 dan

diperkirakan akan berlangsung selama 3-4 tahun ke depan.  Akibatnya, RPJMD

II Provinsi Lampung akan melalui suatu periode yang merupakan efek dari

sebuah krisis global.  Berkaitan dengan hal ini, maka Isu penanganan dampak

krisis global mau tidak mau telah berkembang menjadi Isu lokal.

Implikasi dari adanya krisis global adalah terjadinya berbagai pemutusan

hubungan kerja, sehingga akan menghasilkan pengangguran baru.  Di Indonesia

diperkirakan akan muncul lebih dari 1 juta orang penganggur baru.  Penganggur

baru ini secara langsung akan menambah beban bagi pemerintah yang telah

cukup banyak memiliki beban tanggungan penganggur.

Peningkatan jumlah penganggur ini memerlukan antisipasi, solusi, dan

perencanaan program penanganan yang lebih baik agar tidak memunculkan

berbagai dampak ikutan sebagai akibat adanya peningkatan jumlah penganggur.

Berkaitan dengan hal ini maka perlu dikembangkan berbagai program yang

berorientasi ke rakyat kecil dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Efek lain

dari terjadinya krisis global adalah terhentinya pasar ekspor. Hal ini berarti

bahwa berbagai komoditas dari Provinsi Lampung yang berorientasi ekspor akan

mengalami hambatan dan kemunduran.  Dengan demikian tidak ada pilihan lain

kecuali mengembangkan pasar domestik dengan skala nasional.

Peningkatan Budaya Daerah dan Pariwisata

Salah satu isu global penting saat ini adalah Revolusi 3T. Isu ini

mengakibatkan adanya mobilitas manusia yang sangat cepat dan tidak terbatas.

Salah satu akibat positif yang terjadi adalah berkembangnya industri pariwisata di

seluruh dunia. Berkaitan dengan Isu global yang telah mengakibatkan

berkembangnya industri pariwisata di atas, maka Provinsi Lampung harus

memposisikan diri untuk mengambil peran dan kesempatan, sehingga dapat

memperoleh benefit guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan peran dalam pengembangan industri pariwisata ini

dimungkin kan karena secara alami Provinsi Lampung memiliki SDA yang layak

untuk dikembangkan sebagai sebuah industri pariwisata. Sementara itu,

pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan budaya
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daerah.  Dengan demikian, kedua kepentingan ini, telah melahirkan Isu berupa

pentingnya pengembangan budaya daerah dan pariwisata.

Barangkali masalah yang memerlukan pertimbangan dan perhatian

adalah upaya untuk menjaga supaya pengembangan pariwisata dan budaya

tidak menjadi bumerang yang justru mengakibatkan degradasi budaya lokal.

Berkaitan dengan hal ini, maka diperlukan adanya suatu kearifan sehingga

pengembangan pariwisata justru akan mengembangkan dan memperkuat

budaya lokal.

4.2.3 Isu Bidang Infrastruktur
Pengembangan Infrastruktur

Isu infrastuktur seperti diketahui mempunyai peran sangat penting dalam

proses pengembangan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini dimungkinkan

karena infrastruktur merupakan pendorong, pendukung, sekaligus pemacu bagi

tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi.

Peran infrastruktur sebagai pendorong perkembangan ekonomi adalah

pada saat suatu wilayah belum berkembang atau terisolasi.  Sementara peran

pendukung, dimiliki pada saat suatu wilayah telah terdapat kegiatan ekonomi,

sehingga mampu mendorongan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Sedangkan

bila ekonomi pada suatu wilayah telah berkembang baik, maka pembangunan

infrastruktur akan berperan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Satu aspek penting adalah bahwa infrastruktur tidak dapat dipahami

secara sempit, yakni hanya meliputi: jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana

pengairan, namun  infrastruktur mesti dipahami dalam konteks lebih luas.

Dengan demikian termasuk dalam cakupan infrastruktur ini akan meliputi:

pengembangan teknologi informasi, pembangunan gedung, pengadaan sarana

transportasi, serta pembangunan berbagai sarana lain, baik berupa fisik maupun

non fisik, yang berperan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi.

Tantangan utama dalam implementasi Isu pengembangan infrastruktur

adalah bagaimana format pembangunan infrastruktur mampu secara mantap dan

konsisten mendukung perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menjangkau

seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, agar memungkinkan terjadinya

penyebaran dan pertumbuhan ekonomi.
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Selanjutnya inherent dengan penyebaran pembangunan infrastruktur,

maka tantangan lain adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut

dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik dalam

rangka pengembangan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian,

pembangunan infrastruktur akan mampu meningkatkan kapasitas dan ekonomi

masyarakat.

Tantangan selanjutnya yang sangat menarik adalah bagaimana upaya

pembangunan infrastruktur mempunyai kerangka berpikir yang bersifat long term,

berkesinambungan,  dan mempunyai visi yang jauh ke masa depan; sehingga

tidak akan terjadi pembangunan infrastruktur yang tambal sulam dan tidak well

program. Dengan demikian sangat dimungkinkan untuk mulai merancang dan

membangun infrastruktur yang bersifat fungsional sekaligus monumental.

Berbagai infrastruktur visioner, fungsional, sekaligus monumental yang

mulai dapat dikembangkan antara lain: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatera

(IPJS); Jalan Toll Bakaheuni-Terbanggi Besar, Pelabuhan Internasional Panjang;

Bandara Inten II, Kota Baru Lampung; serta pengembangan jalur akses utama

utara-selatan.

Sementara itu, seperti diketahui anggaran Pemda Provinsi Lampung

mem- punyai berbagai keterbatasan. Kondisi ini akan memunculkan tantangan

dalam hal pendanaan program pembangunan infrastruktur.  Sehingga, perlu

dikembangkan alternatif pendanaan, seperti : merancang skala prioritas;

merancang kerja sama dengan pihak di luar Pemda untuk membiayai

pembangunan infrastruktur; atau merancang kombinasi kedua desain secara

akurat dan konsisten.

Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Provinsi Lampung secara “given” berada pada daerah rawan bencana

alam, sehingga Isu mitigasi bencana menjadi suatu keniscayaan. Kondisi ini

mengharuskan Pemda Provinsi Lampung untuk mampu secara komprehensif

mempersiapkan diri guna mengantisipasi semua aspek yang terkait dengan

bencana alam. Jadi, meski bencana alam tidak dapat diramalkan kapan akan

terjadi, namun paling tidak dapat diminimalkan resiko dan akibat susulan yang

terjadi pasca bencana.  Dengan demikian sangat diperlukan adanya suatu

konsep mitigasi bencana yang jelas.
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Mitigasi bencana harus meliputi suatu konsep yang menyeluruh,

komprehensif, dan mendasar; serta akan menyangkut aspek hard ware maupun

soft ware dalam penanganan bencana. Aspek hard ware akan terkait dengan

penyediaan semua peralatan, fasilitas, serta sarana dan prasarana pendukung

dalam penanganan bencana, termasuk aspek pendanaan. Sedangkan aspek soft

ware akan terkait dengan konsep, strategi, manajemen, dan kemampuan SDM

dalam penanganan bencana.

Konsep mitigasi bencana juga harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan mengingat masyarakat merupakan

komponen yang terlibat secara langsung sebagai obyek dan sekaligus subyek

dalam mitigasi bencana.  Dengan demikian pendampingan masyarakat akan

situasi riil yang terkait dengan posisi Provinsi Lampung yang tepat berada di

daerah rawan bencana menjadi keharusan yang tidak dapat dinafikkan.

Mitigasi bencana tidak saja terkait dengan kejadian bencana alam, namun

juga menyangkut semua bencana yang berpengaruh dan berdampak besar

terhadap kehidupan masyarakat.  Dengan demikian, termasuk dalam konsep ini

adalah bagaimana mengantisipasi dan menangani bencana yang disebabkan

oleh kejadian berbagai penyakit menular dan berdampak luas, seperti penyakit

HIV/AID dan Flu Burung.

4.2.4 Isu Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan

setiap daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengaturan daerahnya sendiri.

Dalam hal ini termasuk pengembangan daerah dalam pengertian untuk

melaksanakan pemekaran wilayah sesuai dengan kebutuhan masing-masing

daerah.

Pada satu sisi, setiap daerah sesuai dengan UU, mempunyai

kewenangan untuk memekarkan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan

kebutuhannya.  Namun pada sisi lain, pemekaran tersebut mempunyai berbagai

implikasi, baik secara politis, ekonomis, maupun kesejahteraan masyarakat.

Sehingga pemekaran wilayah jika tidak dikelola dengan baik justru akan
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menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah yang telah

dimekarkan.

Berkaitan kontradiksi ini maka muncul Isu pentingnya pengelolaan dan

penanganan pemekaran wilayah dengan cermat dan terprogram.  Kebutuhan ini

menunjukkan bahwa pemekaran wilayah harus berada pada suatu kondisi

keseimbangan optimal antara kebutuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, sehingga pada tahap selanjutnya fokus kegiatan lebih diarahkan

kepada konteks pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Optimalisasi Keunggulan Wilayah

Perubahan paradigma pembangunan yang lebih bertumpu pada aspek

kewilayahan memungkinkan Provinsi Lampung untuk dapat berperan lebih baik.

Posisi Provinsi Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatra

mempunyai beberapa keunggulan yang dapat dioptimalkan karena menjadi titik

penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Posisi wilayah Provinsi

Lampung memungkinkan untuk menjadi titik tumpu dari 8 provinsi yang berada di

Pulau Sumatra sebelum mencapai Pulau Jawa.  Sebaliknya, posisi ini juga

menjadi titik masuk dari 6 provinsi di Pulau Jawa sebelum masuk ke Pulau

Sumatra.

Posisi geografis Provinisi Lampung dengan demikian menjadi sangat

strategis dan secara langsung membentuk suatu keunggulan wilayah. Berkaitan

dengan posisi geografis ini, maka muncul Isu tentang pentingnya optimalisasi

keunggulan wilayah yang secara geografis dimiliki oleh Provinsi Lampung.

Keunggulan wilayah ini juga telah diamati oleh Pemerintah Pusat,

sehingga muncul beberapa program berskala nasional di Provinsi Lampung.

Beberapa program nasional yang memanfaatkan keunggulan wilayah Provinsi

Lampung antara lain: pembangunan Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra

(IPJS); Pelabuhan Internasional di Panjang; jalan toll; serta pembukaan jalur

utara-selatan di kawasan bagian timur Provinsi Lampung.

Pengembangan Kawasan Strategis

Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan

Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang
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Undang No 32 tahun 2004 telah mengamanatkan kewenangan pelaksanaan

pembangunan, termasuk perencanaan tata ruang kepada setiap daerah.

Provinsi Lampung telah menyusun tata ruang dalam bentuk Rencana

Struktur Tata Ruang (RSTR) Provinsi Lampung yang kemudian pada tahun 1998

telah direvisi menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). RTRW

tersebut selanjutnya mendapatkan legal aspect dengan ditetapkannya Perda No

5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi tahun 2001-2015.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah merevisi kembali RTRW

Provinsi Lampung sejak Tahun 2006 dan telah difinalisasi pada tahun 2009.

Dengan demikian, RTRW Provinsi Lampung yang telah direvisi akan digunakan

sebagai acuan untuk RPJM 2010-2014.

RTRWP ini merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan

pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka meningkatkan keseimbangan dan

keserasian perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor agar dapat

berkelanjutan.  RTRW Provinsi Lampung sendiri berfungsi sebagai penyelaras

kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten di dalam provinsi

sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan

dengan struktur dan pola tata ruang wilayah.

Dengan adanya RTRWP yang telah direvisi dan menjadi salah satu dasar

bagi penyusunan RPJMD II, maka telah memunculkan Isu mengenai pentingnya

pengembangan berbagai kawasan strategis. Berdasarkan RTRWP yang telah

direvisi maka dapat dikembangkan berbagai kawasan strategis untuk tujuan

tertentu. Dengan adanya perencanaan tata ruang untuk kawasan strategis untuk

tujuan tertentu yang baik akan mampu mengakomodasi dan memungkinkan

untuk mengendalikan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di

Provinsi Lampung secara terpadu dan serasi.

4.2.5 Isu Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Konservasi Lingkungan dan SDA

Isu kerusakan lingkungan dan SDA  telah menjadi topik yang berkembang

selama dekade terakhir.  Isu ini menjadi sangat penting mengingat lingkungan

dan SDA merupakan daya dukung utama bagi keberlangsungan kehidupan

manusia secara normal. Isu kerusakan lingkungan dan SDA juga telah

memunculkan permasalahan lanjutan berupa: pengamanan dan pelestarian
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hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran, bencana banjir,  ataupun

kekeringan.

Isu kerusakan lingkungan dan SDA tidak hanya menyangkut kerusakan

hutan semata, namun juga melibatkan kerusakan ekosistem secara lebih luas.

Kerusakan lingkungan tidak terbatas pada wilayah maupun matra, sehingga

kerusakan lingkungan dapat terjadi di berbagai lini kehidupan.

Kerusakan lingkungan akan menyebabkan terjadinya ketidaknormalan

kehidupan manusia secara umum.  Hal ini antara lain terlihat dari terjadinya

penurunan produktivitas dalam bidang pertanian dalam arti luas, sehingga akan

mempengaruhi ketersediaan pangan.  Penurunan produktivitas juga dapat terjadi

pada manusia sendiri sebagai akibat adanya penurunan tingkat kenyamanan

lingkungan tempat manusia hidup.

Berkaitan dengan hal ini maka pengelolaan lingkungan saat ini tidak lagi

hanya berorientasi pada produk semata, namun juga harus memperhatikan

masyarakat yang berusaha dan berada di sekitar/dalam lingkungan, sehingga

diperlukan pelibatan secara aktif masyarakat yang berada di lingkungan tersebut.

Antisipasi Krisis Air

Isu krisis air bermula dari kondisi hutan di Provinsi Lampung sudah

sangat memprihatinkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.  Penurunan luas

kawasan hutan cukup cepat dan signifikan. Tingkat kerusakan cukup berat, yakni

mencapai ± 65%, sehingga pada saat ini luas kawasan hutan di Provinsi

Lampung hanya tinggal ± 30% dari luas daratan Provinsi Lampung. Kenyataan

ini telah memunculkan pentingnya isu kerusakan lingkungan dan SDA.

Meskipun secara status hukum kawasan hutan Lampung masih cukup

luas, namun adanya kerusakan menyebabkan fungsi hutan secara ekologis tidak

dapat berjalan secara optimal.  Hal tersebut terbukti dengan semakin luasnya

lahan kritis, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Pada

saat ini diperkirakan luas lahan kritis Provinsi Lampung 768.284,94 Ha.

Fungsi hutan secara ekologis yang sangat vital adalah sebagai catchment

area, yakni sebagai daerah resapan air. Sementara itu, peningkatan lahan kritis

akan menyebabkan daya ikat tanah terhadap aliran air akan semakin rendah.

Dengan demikian, kerusakan hutan telah memunculkan isu krisis air.
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Krisis air ini menjadi isu penting yang harus ditangani, mengingat perekonomian

di Provinsi Lampung sangat bertumpu pada pertanian dan agribisnis. Ancaman

Isu krisis air ini secara langsung akan sangat mempengaruhi keberlangsungan

kegiatan pertanian dan agribisnis di Provinsi Lampung. Hal ini berarti krisis air

telah menjadi isu yang berpengaruh besar terhadap kehidupan penduduk di

Provinsi Lampung.

Antisipasi Global Warming

Global Warming telah berkembang menjadi isu dunia. Isu ini berkembang

sedemikan cepat dan menyebar ke seluruh dunia karena pengaruhnya yang

sedemikian besar terhadap kehidupan manusia. Global Warming telah

memungkinkan terjadinya perubahan iklim global, dan perubahan iklim ini akan

sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian dan agribisnis secara

keseluruhan.

Pada saat ini Provinsi Lampung telah mencanangkan diri sebagai provinsi

agribisnis, sehingga  berbagai isu yang mempengaruhi kegiatan pertanian dan

agribisnis secara langsung juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di

Provinsi Lampung. Dengan demikian, mau tidak mau, isu Global Warming juga

telah berkembang menjadi isu lokal.

Berkaitan dengan isu Global Warming, maka Provinsi Lampung harus

mampu mengoptimalkan potensi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia guna

meningkatkan posisi tawar.  Selanjutnya posisi tawar ini dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Posisi tawar ini dimungkinkan

melalui pengembangan hutan sebagai bahan dalam carbon trade.

Pada sisi lain, isu Global Warming juga mengharuskan pengelolaan

sumber daya air dengan cermat dan bijak. Hal ini perlu dilakukan mengingat

Global Warming memungkinkan terjadinya banjir dan kekeringan dalam kondisi

kontras, ekstrim, dan tidak terprediksi.

Pengembangan Energi Terbarukan

Bahan bakar karbon mempunyai batas jumlah yang dapat ditambang,

sehingga hanya soal waktu bahan bakar karbon tersebut menjadi habis.  Fakta

ini memunculkan isu mengenai pentingnya pengembangan berbagai sumber

energi alternatif dan terbarukan.  Selain itu, menjadi sangat penting untuk
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melakukan penghematan penggunaan  bahan bakar yang bersumber dari

karbon.

Penghematan energi dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan

bahan bakar minyak (BBM) dengan gas. Meskipun demikian, konsep ini masih

terkendala dengan mekanisme dan penyediaan sarana prasarana pengalihan

bahan bakar.  Salah satu penyebabnya adalah belum siapnya sarana pendukung

seperti tabung gas.  Selain itu masyarakat secara psikologis juga belum siap

karena kurangnya sosialisasi tentang penghematan energi.

Masalah dalam isu pengembangan energi alternatif adalah bagaimana

mengupayakan penyediaan bio fuel sebagai substitusi untuk bahan bakar karbon

secara efisien dan murah.  Hal ini perlu dilakukan mengingat meskipun Provinsi

Lampung menyediakan bahan dasar bagi pengembangan bio fuel seperti

singkong, tebu, dan sawit dalam jumlah melimpah, namun masih terdapat

masalah berkaitan dengan efisiensi ekonomis. Selain itu masih diperlukan

adanya investor untuk dapat menanamkan modalnya bagi pengembangan bio

fuel di Provinsi Lampung.

Hal lain yang memerlukan perhatian adalah bagaimana menjaga titik

keseimbangan antara penyediaan bahan mentah untuk kebutuhan bio fuel

dengan untuk kebutuhan konsumsi.  Dengan demikian harus terdapat blocking

wilayah tanam dan pengaturan sumber bahan mentah sehingga tidak terjadi

kerawanan pangan sebagai akibat pengalihan bahan pangan menjadi energi.

Energi alternatif terbarukan juga sangat dimungkinkan dari eksploitasi

terhadap energi yang berasal dari panas bumi. Provinsi Lampung memiliki

cadangan energi panas bumi yang sudah menjadi perhatian nasional, yakni di

Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

Dengan adanya potensi bahan dasar bio fuel yang melimpah dan

cadangan panas bumi yang dimiliki, maka terbuka kemungkinan untuk

mengembangkan Provinsi Lampung sebagai lumbung energi alternatif

terbarukan. Dengan demikian dimungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan

berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, guna mengoptimalkan berbagai

sumber energi alternatif terbarukan, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal

maupun nasional.
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4.2.6.  Isu Bidang Politik dan Keamanan

Peningkatan Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan

Desentralisasi sebagai implementasi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan di Daerah, telah memberikan memberikan kesempatan bagi

daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri. Meskipun

demikian, pelaksanaan konsep desentralisasi ini belum berjalan dengan optimal.

Banyak faktor yang menjadi penyebab ketidakoptimalan konsep

desentralisasi ini. Salah satu penyebab utama adalah belum dipahaminya jiwa

dari UU tersebut secara utuh. Selain itu, penerbitan UU tersebut belum diikuti

dan ditindaklanjuti dengan dengan penerbitan pedoman petunjuk pelaksanaan.

Persoalan juga muncul ketika persepsi mengenai UU Nomor 32 tahun

2004 antara stakeholder masih belum sama. Perbedaan persepsi bukan hanya

muncul antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, namun juga terjadi

antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ketidaksamaan persepsi terutama muncul pada  pembagian urusan yang

menjadi kewewenangan masing-masing stakeholder. Berkaitan dengan masalah

yang telah diungkapkan, maka timbul Isu mengenai pentingnya peningkatan

sinkronisasi dan koordinasi pembangunan antar stakeholder pada setiap lini

pemerintahan. Diharapkan dengan adanya koordinasi dan sikronisasi yang baik

akan menghasilkan sebuah sinergitas pembangunan sehingga tidak terjadi over

lapping maupun double funding.

Selanjutnya, peningkatan sinkronisasi dan koordinasi juga akan mampu

meningkatkan efisiensi sumber daya, baik berupa SDA maupun SDM. Selain itu,

isu sinkronisasi dan koordinasi menjadi sangat relevan ketika paradigma

pembangunan dalam RPJM II adalah bertumpu kepada aspek kewilayahan.

Pengembangan Jaminan Sosial

Berbagai krisis yang melanda Indonesia sejak 1998 dan kemudian diikuti

dengan krisis global tahun 2008 telah melahirkan kelompok masyarakat yang

termarjinalkan dan tertinggal.  Betapapun, kelompok masyarakat ini tidak dapat

ditinggalkan dan memerlukan penanganan secara serius dan manusiawi.

Pengelolaan yang salah, baik secara konseptual maupun penanganan terhadap

kelompok masyarakat, ini akan justru menimbulkan berbagai masalah lain.
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Upaya pemberdayaan pada kelompok masyarakat tertinggal ini, tidak

dapat dilakukan secara langsung, sehingga memerlukan proses pendampingan

dan penyapihan secara kontinyu dan berkesinambungan. Kondisi ini

memunculkan pentingnya isu pengembangan berbagai Jaminan Sosial (Jamsos),

khususnya bagi kelompok masyarakat tertinggal.

Pengembangan Jamsos dapat dilakukan pada berbagai bidang dan

sektor kehidupan.  Pengembangan program JPS terutama dimaksudkan sebagai

buffer yang mampu meredam terhadap berbagai guncangan dan krisis yang

terjadi di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah susulan.  Dengan

demikian pengembangan program Jamsos akan berbeda dengan

pengembangan ekonomi produktif pada kelompok masyarakat lain yang lebih

berdaya.

4.3 Isu Strategis Kabupaten Pesawaran

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah senantiasa

dihadapkan dengan permasalahan utama yaitu keterbatasan dana

pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang terfokus

pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis yaitu membangun

sebagian dari seluruh bidang yang ada, tetapi benar-benar dapat memberikan

manfaat yang luas bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara menyeluruh.

Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam RPJMD Kabupaten

Pesawaran tahun 2010-2015 merupakan permasalahan yang menjadi isu

mendasar dalam pembangunan Kabupaten Pesawaran selama lima tahun

mendatang. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-siu strategis yang

berkembang di tingkat Nasional dan isu-isu strategis di tingkat Provinsi Lampung,

mengingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten

Pesawaran merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pemerintah

atasan dengan memperhatikan kondisi nyata masyarakat Kabupaten Pesawaran

serta merupakan implementasi dari pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati

Pesawaran terpilih.
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4.3.1 Isu Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
tatakelola lembaga pendidikan

Pembangunan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui optimalisasi

pelayanan bidang pendidikan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar

yang harus mendapat perhatian pemerintah yang selalu harus teridentifikasi

kondisinya untuk dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan profesional dan dikelola oleh

Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu isu penting dalam konteks

kepemerintahan sebagai salah satu pilar dari MDGs (Millenium Development

Goals). Dalam konteks lain, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid ke-dua

memprioritaskan pendidikan sebagai salah satu leading sektor yang tidak dapat

diganggu gugat bahkan harus mendapatkan kosnentrasi penanganan yang lebih

maksimal.

Anggaran 20% (dua puluh) persen untuk dunia pendidikan bahkan masuk

dalam salah satu item konstitusi negara. Artinya pada satu sisi pendidikan

menjadi program prirotas negara oleh sebab itu menjadi sangat penting bagi

Pemerintah Kabupaten Pesawaran merespon hal tersebut dengan baik. Untuk

menjadikan dan menjamin pembangunan dapat berkelanjutan maka

diperlukannya infrastruktur pendidikan yang baik.

4.3.2 Isu Meningkatkan derajat kesehatan melalui penataan manajemen
institusi-institusi kesehatan

Isu utama pada bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang

terjangkau dan cepat, terutama kepada masyarakat miskin. Selain itu juga

bagaimana jangkauan pelayanan kesehatan tersebut dapat merata ke seluruh

pelosok dan daerah terpencil.  Dengan demikian perlu dikembangkan sarana dan

prasarana kesehatan di masyarakat.

Sarana dan prasarana tersebut minimal berupa Puskesmas Pembantu;

adanya Mantri Kesehatan yang ditempatkan di perdesaan; ataupun peningkatan

operasionalisasi Puskesmas Keliling. Selain itu, juga perlu dikembangkan

berbagai upaya guna mempermudah perolehan layanan kesehatan dan obat

yang terjangkau, terutama untuk kalangan penduduk miskin.  Salah satu konsep
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yang dapat dikembangkan adalah perluasan peserta Asuransi Kesehatan hingga

dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kinerja pembangunan kesehatan dicapai melalui pendekatan enam

subsistem dalam sistem kesehatan nasional (SKN), yaitu subsistem: (1) upaya

kesehatan; (2) pembiayaan kesehatan; (3) sumberdaya manusia kesehatan; (4)

ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (5) manajemen dan

informasi kesehatan; dan (6) pemberdayaan masyarakat.

Keenam subsistem tersebut saling terkait dengan berbagai sistem lain di

luar SKN antara lain sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem budaya.

Status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia yang diukur dari umur harapan

hidup (UHH), angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan

prevalensi kekurangan gizi pada balita.

Selanjutnya, manajemen institusi-institusi kesehatan yang mencakup;

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan

pertanggungjawaban pembangunan kesehatan terus dikembangkan. Upaya

untuk menyusun perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti, survailans

secara menyeluruh, dan regulasi bidang kesehatan baik jenis, jumlah maupun

efektivitasnya juga terus ditingkatkan.

4.3.3 Isu Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ekonomi
kerakyatan yang inovatif, kreatif, produktif, dan unggul berbasis
pada pertanian, pariwisata, industri kecil, dan koperasi

Pemberdayaan masyarakat adalah aspek yang sangat penting untuk

diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Pesawaran ke

depan. Upaya menggeser paradigma “memberi” ke “ pemberdayaan” disadari

bukan merupakan pekerjaan mudah, tetapi harus dilakukan demi masa depan

Kabupaten Pesawaran. Fungsi pemberdayaan oleh pemerintah harus diterapkan

secara bertahap dan pasti untuk mengurangi tumbuhnya sifat konsumtif

masyarakat, dan perlahan membentuk sifat produktif, inovatif, kreatif pada

masyarakat dan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat itu.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui

pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dengan memperhatikan

pertanian, pariwisata, industri kecil dan kekuatan koperasi. Pembangunan

ekonomi tidak bisa hanya memperhatikan komponen pertumbuhan ekonomi
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semata, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan. Untuk itu,

pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara, untuk menjamin

keberlanjutan pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan pergeseran struktur

ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sector sekunder atau tersier (industri

dan jasa) guna menanggulangi keterbatasan ketersediaan lahan dan kejenuhan

input.

4.3.4   Isu Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk
mendukung kemajuan pembangunan

Infrastruktur, sebagai prasarana pendukung pembangunan, harus

ditingkatkan pembangunan dan pemeliharaannya untuk menjaga keberlanjutan

pembangunan serta peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya akan dimanfaatkan secara optimal

untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pesawaran dan bahkan ditingkatkan

dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan.

Isu infrastuktur seperti diketahui mempunyai peran sangat penting dalam

proses pengembangan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini dimungkinkan

karena infrastruktur merupakan pendorong, pendukung, sekaligus pemacu bagi

tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi.

Peran infrastruktur sebagai pendorong perkembangan ekonomi adalah

pada saat suatu wilayah belum berkembang atau terisolasi.  Sementara peran

pendukung, dimiliki pada saat suatu wilayah telah terdapat kegiatan ekonomi,

sehingga mampu mendorongan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Sedangkan

bila ekonomi pada suatu wilayah telah berkembang baik, maka pembangunan

infrastruktur akan berperan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Satu aspek penting adalah bahwa infrastruktur tidak dapat dipahami

secara sempit, yakni hanya meliputi: jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana

pengairan, namun  infrastruktur mesti dipahami dalam konteks lebih luas.

Dengan demikian termasuk dalam cakupan infrastruktur ini akan meliputi:

pengembangan teknologi informasi, pembangunan gedung, pengadaan sarana

transportasi, serta pembangunan berbagai sarana lain, baik berupa fisik maupun

non fisik, yang berperan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi.
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Tantangan utama dalam implementasi Isu pengembangan infrastruktur

adalah bagaimana format pembangunan infrastruktur mampu secara mantap dan

konsisten mendukung perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menjangkau

seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, agar memungkinkan terjadinya

penyebaran dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya inherent dengan penyebaran pembangunan infrastruktur,

maka tantangan lain adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut

dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik dalam

rangka pengembangan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian,

pembangunan infrastruktur akan mampu meningkatkan kapasitas dan ekonomi

masyarakat.

4.3.5   Isu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Pembangunan Pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujukan

pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas

antara pemerintah, masyarakat dan swasta, menciptakan jalinan kerjasama dan

kemitraan antar pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten), mewujudkan

supremasi hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dalam upaya

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan diarahkan pada kepemimpinan yang

dialogis disetiap tingkatan. Kepemimpinan dialogis ini merupakan sifat

kepemimpinan demokratis serta merupakan implementasi dari konsep aspiratif

yang dianut.

Pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi dan berkeadilan bermakna

bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan baik (good

governance), transparan, dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah

kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel menggambarkan

kemampuan untuk menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang

bersih, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga

kota serta pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

dan pelayanan kepada masyarakat luas sesuai dengan prinsip tata pemerintahan

yang baik (good governance), transparan, dan bebas dari tindakan-tindakan yang

mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
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4.3.6 Pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan
berwawasan lingkungan

Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh

karena itu, pembangunan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong dan sektoral.

Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan, terutama pada komponen

anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Over lapping, dupkilasi atau kontradiksi dalam kebijakan, program, dan kegiatan

harus dihindari. Sebaliknya, harus dibangun keterpaduan dan sinergitas

kebijakan, program, dan kegiatan. Disamping itu, ke depan, pembangunan

Kabupaten Pesawaran harus terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan.

Kabupaten Pesawaran ke depan, diharapkan tetap menjadi daerah hijau

dan lestari. Lingkungan yang nyaman dan bermanfaat menjadi acuan dalam

pembangunan. Ke depan pembangunan dilakukan dengan menserasikan

antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan riil manusia serta

kemampuan untuk menopangnya dalam jangka panjang. Pemenuhan

kesejahteraan umat manusia (masyarakat) diusahakan dicapai dengan tetap

menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan.

4.3.7 Isu Bidang Pemanfaatan Potensi Daerah

Peningkatan peran dalam pengembangan industri pariwisata ini

dimungkin kan karena secara alami Kabupaten Pesawaran memiliki sumber daya

alam yang layak untuk dikembangkan sebagai sebuah industri pariwisata.

Sementara itu, pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari

pengembangan budaya daerah.  Dengan demikian, kedua kepentingan ini, telah

melahirkan Isu berupa pentingnya pengembangan budaya daerah dan

pariwisata.

Barangkali masalah yang memerlukan pertimbangan dan perhatian

adalah upaya untuk menjaga supaya pengembangan pariwisata dan budaya

tidak menjadi bumerang yang justru mengakibatkan degradasi budaya lokal.

Berkaitan dengan hal ini, maka diperlukan adanya suatu kearifan sehingga

pengembangan pariwisata justru akan mengembangkan dan memperkuat

budaya lokal.
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B A B

5.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu

lima 5 (tahun) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang

penyusunannya berpedoman kepada dokumen perencanaan Provinsi dan

Nasional.

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan, untuk

mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif

dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan

seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis

membangun daerah Kabupaten Pesawaran.

Oleh karena itu, pernyataan visi merupakan pandangan jauh ke depan

dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi di masa depan,

disusun dengan mempertimbangkan initiation, ideas-idealism, information,

identification, inception dan forecasting, yakni pemikiran tentang kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi di masa depan serta memperhatikan keinginan

stakeholders. Secara ontologis, visi merupakan das sollen, yaitu apa yang

sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh

seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri.

Masyarakat Kabupaten Pesawaran berkehendak untuk menjadikan visi

pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi

masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke

arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi

pembangunan Kabupaten Pesawaran ini merupakan kondisi akhir daerah dan

wilayah Kabupaten Pesawaran yang dikehendaki oleh seluruh komponen

pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Pesawaran dalam periode

2010-2015.

RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN
PEMBANGUNAN 2010-20155
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Beberapa alasan dan kesepakatan dasar stakeholders Kabupaten

Pesawaran tentang perlunya visi Kabupaten 2015 adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebutuhan untuk mengendalikan cita-cita institusi.

Visi pada dasarnya mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah

kabupaten. Fungsi visi dalam hal ini adalah sebagai alat kendali intitusi

sehingga memiliki arah yang jelas yang telah ditentukan.

2. Adanya kebutuhan mengenai arah dan fokus strategi yang jelas.

Visi akan mengarahkan seluruh jajaran institusi memiliki titik tolak dalam

merumuskan misi dan tujuan organisasi secara lebih operasional.

3. Adanya kebutuhan untuk mengeksploitasi kesempatan atau untuk mengatasi

tantangan baru.

Visi akan mengarahkan langkah operatif Daerah dalam mengantisipasi

perubahan lingkungan yang mengharuskan adanya kajian ulang strategi

Kabupaten Pesawaran dalam menghadapinya.

4. Adanya kebutuhan terhadap visi bersama dan rasa sebagai sebuah

kesatuan.

Visi merupakan perekat yang menyatukan berbagai gagasan strategi yang

terdapat dalam institusi sehingga menumbuhkan saling pengertian dalam

merumuskan peran dan fungsi masing-masing jajaran dalam mewujudkan

cita-cita kota.

5. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan di masa kini bukanlah jaminan bagi

keberhasilan di masa datang.

Visi akan mengorientasikan seluruh jajaran intitusi untuk memiliki kesadaran

strategis dalam pengelolaan rutinitas operasi sehingga dapat berpartisipasi

dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan melalui pemanfaatan

peluang yang muncul dari lingkungan yang terus berubah.

6. Adanya kebutuhan untuk membebaskan diri dari kendala operasional yang

dihadapi masa kini.

Visi akan menstimulasi solusi stratejik operatif terhadap masalah-masalah

operasional setiap jajaran institusi. Hal tersebut akan memberikan arahan

yang jelas terhadap masalah-masalah operasional yang dihadapai oleh

seluruh jajaran institusi.

7. Adanya kebutuhan untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran institusi.
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Visi akan menumbuhkan rasa kebermaknaan pada setiap jajaran institusi

dalam upaya untuk mencapai tujuan institusi. Hal ini akan mendorong

antusiasme dan keterlibatan emosional pada segenap jajaran institusi.

8. Adanya kebutuhan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan.

Visi akan memberikan pedoman bagi segenap jajaran institusi dalam aktivitas

operasionalnya dalam mencapai cita-cita institusi sehingga momentum

pergantian kepemimpinan kota tidak memberikan kendala bagi pelaksanaan

operasional rutin institusi.

Berdasarkan potensi Kabupaten Pesawaran, isu-isu strategis yang

dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun

2005-2025 dan Visi Provinsi Lampung 2005-2025, maka visi RPJM Kabupaten

Pesawaran 2011-2015 dirumuskan  :

” TERWUJUDNYA PESAWARAN YANG MAJU, BERBUDAYA, BERDAYA
SAING DAN SEJAHTERA”
Visi tersebut mengandung 4 (empat) unsur utama dalam pembangunan

Kabupaten Pesawaran yaitu:

1) Maju

Adalah kondisi masyarakat yang mampu dan cepat dapat menangkap dan

menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal,

nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan

aparatur pemerintah kota dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan

perkembangan perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk mencapai kabupaten yang maju, Pesawaran perlu meningkatkan diri

untuk menciptakan kinerja pelayanan berkualitas internasional.

Perkembangan dunia telah menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam

tingkat kemudahan bertransaksi, berkomunikasi dan penyelenggaraan

transformasi usaha maupun aktifitas domestik.

Kinerja pelayanan yang berkualitas dan kompetitif ditujukan untuk

mendukung sektor-sektor yang akan bersaing dalam perekonomian dunia

dan regional, serta berfungsi sebagai basis perkembangan Kabupaten

Pesawaran. Disamping itu, kinerja pelayanan internasional ini juga

ditujukan untuk mendukung kualitas kehidupan warga Kabupaten

Pesawaran.
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2) Berbudaya

Adalah kondisi dimana masyarakat Kabupaten Pesawaran memiliki nilai-

nilai budaya yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus

tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi

perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial.  Pengembangan budaya

tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan

masyarakat secara proporsional.

3) Berdaya Saing

di Kabupaten Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Pesawaran

berpendidikan, memiliki pengetahuan, keterampilan, tanggap dan mampu

memanfaatkan potensi dirinya serta memiliki kemampuan untuk bersaing

dengan baik dalam lingkup regional maupun nasional.   Kemampuan yang

dimaksud menyangkut berbagai aspek yaitu: aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan Pesawaran.

4) Sejahtera

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur dari

beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang

dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan

peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan

daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya

jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni

di bidang pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

5.2   Misi

Untuk mencapai visi tersebut, disusun misi yang di dalamnya memuat

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi merupakan tahapan rencana

pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran yang berorientasi pada

pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat

di Kabupaten Pesawaran dalam segala bidang, guna menyiapkan masyarakat

yang maju, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.
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Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pendidikan

termasuk pendidikan keagamaan, kesehatan dengan menekankan upaya

penguatan suprastruktur pelayanan kesehatan, ekonomi yang efektif dan efisien,

melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi

infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktifitas pertanian dengan

memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara

pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan,

meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang

cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan

tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Kemampuan ekonomi dalam

menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core

business) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan

antarwilayah, melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri

manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia

usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah

diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien

dan efektif.

Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena

penting aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya serta

memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan,

akan diatasi secara bertahap seperti aksesibilitas dan mutu pelayanan

pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan

pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran,

penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan

ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan,

pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta

memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang

dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Pesawaran yang maju,

berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, maka dirumuskan dalam lima misi

sebagai berikut:
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Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, kesehatan dan
kesejahteraan sosial masyarakat

Sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan sejahtera merupakan

salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Pesawaran

yang Maju, Berbudaya, Berdaya saing dan Sejahtera.  Untuk mewujudkan hal

tersebut diperlukan usaha yang terus menerus dalam rangka meningkatkan

kualitas SDM, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan yang

berlandaskan iman dan takwa serta harus mampu melestarikan budaya. Budaya

merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan  jati diri, identitas dan

kepribadian suatu masyarakat.  Hal ini merupakan benteng pertahanan yang

sangat efektif untuk menghadapi dampak negative derasnya arus perubahan.

Pada sisi lain budaya ini juga merupakan modal utama pembangunan untuk

mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia.

Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berbudaya dilakukan

melalui: peningkatan pendidikan, meningkatkan saran dan prasarana pendidikan,

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik,

meningkatkan saranan dan prasarana pendidikan, meningkatkan mutu

manajemen pendidikan, meningkatkan pembinaan olahraga prestasi,

meningkatkan sarana dan prasarana olahraga, meningkatkan peran pemuda

dalam pembangunan, peningkatan rasio sarana kesehatan terhadap jumlah

penduduk, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan

kelembagaan pengarustamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan, peningkatan dan peran serta kesetaraan gender,

meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial, meningkatkan upaya

rehabilitasi sosial terhadap korban narkoba, peningkatan implementasi n ilai-nilai

religious dalam kehidupan bermasyarakat, pengembangan dan pelestarian

lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat, serta pembangunan sarana dan

prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.

Upaya-upaya yang dilakukan harus konsisten dan berkesinambungan

dalam rangka mengadapi persaingan pada era globalisasi.  Era globalisasi

memerlukan SDM yang berkualitas yang mampu mengembangkan karir secara
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mandiri dan memenuhi pasar kerja sesuai keahlian yang dibutuhkan pada

berbagai bidang.

MIsi 2 : Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dan sumberdaya
lokal serta pemberdayaan masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah adalah

peningkatan kemampuan kelembagaan UMKM, peningkatan kemampuan

pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,

peningkatan keterampilan kewirausahaan, penciptaan iklim investasi yang

mendukung pengembangan potensi local, kemudahan aksesibilitas pemasaran

produk-produk unggulan daerah, peningkatan posisi tawar dan daya saing

produk unggulan daerah, pengembangan potensi agribisnis, memudahkan

aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan, mempermudah

akses permodalan, pengembangan kawasan pertanian dan perikanan penerapan

konsep ekonomi perdesaan melalui one village one product (OVOP),

pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan, pembangunan dan

pengembangan kawasan terpadu serta pembangunan dan pengembangan

kawasan wisata.

MIsi 3 : Memelihara dan Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan
perdesaan.

Ketersediaan infrastruktur merupakan unsur penunjang utama dalam

mendukung terciptanya pembangunan di Kabupaten Pesawaran.  Ketersediaan

infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli

masyarakat, selain itu ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian

pembangunan pada bidang lainnya.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang maju,

berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, pelaksanaan pembangunan

infrastruktur harus bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan

optimalisasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik

(buatan), serta memperhatikan keterpaduan degan tata ruang wilayah.  Hal ini

dimaksudkan untuk meminimalisasi  dampak negatif yang terjadi akibat

pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada.
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Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersedaan infrastruktur dan

ketepaduan tata ruang wilayah adalah peningkatan kualitas dan kuantitas

infrastruktur dasar wilayah, pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah

yang berkembang pesat, pengaturan zonasi rencana pola ruang, pengendalian

dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten, penerapan mekanisme

dan prosedur perizinan yang efsien dan efektif, penerapan sistem insentif dan

disinsentif untuk mendukung perwujudan tata ruang sesuai rencana, penatan

perumahan sesuai dengan tata ruang wilayah, penataan areal pemakaman,

peningkata kualitas SDM perhubungan, peningkatan sarana dan prasarana

perhubungan, peningkatan pelayanan jasa angkutan serta peningkatan kelaikan

operasional kendaraan.

Misi 4 : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup.

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan memerlukan

perubahan pola fikir dan bertidak dalam merencanakan dan melaksanakan

pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan

lingkungan.  Pembangunan berwawasan lingkungan idak hanya dilakukan pada

mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus dilaksanakan oleh segenap

lapisan masyarakat melalui penegakan hukum.

Faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam mengatasi kerusakan

serta memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerpkan pembangunan

berkelanjutan, diantaranya yaitu: peningkatan sinergis konstruktif dai seluruh

pemangku kepentingan pembangunan dalm manajemen pengelolaan

lingkungan, peningkatan penegakan hokum lingkungan, peningkatan kesadaran

asyarakat terhadap  makna peting bagi kualitas kelangsungan lingkungan,

pembangunan tradisi dan budaya peduli lingkungan sejak dini, optimalisasi

pengelolaan limbah melalui pengelolaan daur ulang, reboisasi kawasan hutan,

rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon dilingkungan pemukiman,

lingkungan penddikan dan lingkungan perkantoran, pembangunan hutan kota an

ruang terbuka hijau, penyusunan data dan informasi dalam angka identifikasi dan

nterpretasi daerah potensi rawa bencana, pemetaan dan dlineasi kawasan rawan

bencana, serta pengendalian pembagunan di daerah rawan bencana.
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Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Peningkatan profesionalisme birokrasi adalah salah satu upaya dalam

mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang maju, berbudaya, berdaa saing dan

mandiri.  Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku

kepentingan.  Penyelenggaraan pemerintah  merupakan sinergi antara

pemerintah, sector swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung

jawab.  Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain

pemerintahan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang

dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Bertanggung

jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran dan fungsi setiap

domain pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif

berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) dari masa ke masa perlu

adanya penyesuaian terhadap perkembangan  dan tuntutan masyarakat saat ini.

Tuntutan masyarakat tersebut diantaranya adanya kepastian hokum, rasa

keadilan, demokratis, transparan, responsive, akuntable dan bebas KKN.  Untuk

itu diperlukan peningkatan profesionalisme birokrasi.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju

masyarakat Kabupaten Pesawaran yang maju, berbudaya, berdaya saing dan

sejahtera, diperlukan suatu upaya sebagai berikut: peningkatan kapasitas SDM

aparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kesejahteraan aparatur,

peningkatan kualitas pelayanan public dengan pola pendekatan pelayanan

prima, peningkatan disiplin kerja aparatur, peningkatan pemanfaatan teknologi

data dan informasi serta peningkatan pengawasan internal.

5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran

pembangunan Kabupaten Pesawaran ke depan adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, kesehatan dan
kesejahteraan sosial masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah:

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan;

2. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan;
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3. Meningkatnya manajemen pendidikan;

4. Meningkatkan minat dan budaya baca;

5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar.

6. Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan.

7. Meningkatnya surveylance epidemologi dan penanggulangan kejadian luar

biasa.

8. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan keluarga;

9. Meningkatnya perlindungan serta peran serta perempuan dalam

pembangunan.

10. Meningkatnya pelayanan sosial kepada masyarakat.

11. Meningkatnya pelayanan penanggulangan korban bencana.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai sebagai alat ukur tercapainya tujuan

dari misi 1 (pertama) tersebut adalah :

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan baik APK maupun APM pada

semua jenjang pendidikan;

2. Menurunnya Angka Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan;

3. Meningkatnya Rata-rata Nilai UN dan UAS-BN pada semua jenjang

pendidikan;

4. Meningkatnya Angka Kelulusan Sekolah pada semua jenjang pendidikan;

5. Menurunnya angka buta aksara;

6. Berkurangnya jumlah sekolah yang rusak ringan, rusak sedang dan rusak

berat;

7. Meningkatnya jumlah guru ;

8. Meningkatnya sekolah yang memiliki perpustakaan;

9. Meningkatnya sekolah yang memiliki prasarana sekolah (ruang UKS,

laboratorium, lapangan olahraga, ruang praktek, dsb);

10. Menurunnya Angka Kematian Bayi

11. Menurunnya Angka Kematian Balita

12. Menurunnya Angka Kematian Ibu

13. Meningkatnya Angka Kesembuhan TB-Paru

14. Menurunnya Angka Kesakitan DBD

15. Menurunnya Angka Kesakitan Kusta

16. Menurunnya Angka Kesakitan AFP

17. Meningkatnya Universal Child Imunation (UCI)



172RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

18. Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk

19. Meningkatnya Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas

20. Meningkatnya Rasio Dokter Persatuan Jumlah Penduduk

21. Meningkatnya Rasio Tenaga Paramedis Persatuan JKumlah Penduduk

22. Meningkatnya Persentase Penduduk yang memanfaatkan RSUD

23. Tersedianya asuransi jiwa bagi masyarakat

24. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

25. Tertanganinya korban bencana

26. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan korban bencana

Misi 2 : Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dan sumberdaya
lokal serta pemberdayaan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;

2. Meningkatnya perkembangan ekonomi kerakyatan;

3. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, perbankan dan lembaga

lainnya untuk mendukung ekonomi kerakyatan;

4. Menguatnya struktur ekonomi kota dalam sektor jasa, perdagangan dan

industri;

5. Meningkatnya pendapatan asli daerah

Sasaran yang hendak dicapai sebagai alat ukur tercapainya tujuan dari misi 2

(kedua) adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 - 7% per tahun.

2. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam

pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.

3. Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB Kota sebesar 50-51%

4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota sebesar 15-16%

5. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota sebesar 20-23%

6. Menurunnya angka kemiskinan menjadi 20%.

7. Peningkatan PAD rata-rata 20% per tahun.

8. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 65%.

9. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan holtikultura.

10. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perkebunan.

11. Meningkatnya populasi dan produktifitas hasil peternakan.



173RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

Misi 3 : Memelihara dan Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan
perdesaan.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah:

1. Meningkatnya akses dan kualitas prasarana dan sarana perdesaan.

2. Meningkatnya penanganan sungai dan drainase.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah.

4. Meningkatnya akses dan kualitas prasarana dan sarana perhubungan.

5. Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana obyek wisata.

6. Meningkatnya pemanfaatan ruang kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan

peruntukannya.

sasaran yang hendak dicapai sebagai alat ukur tercapainya tujuan dari misi 3

(ketiga) adalah :

1. Meningkatnya jumlah jalan yang kondsisinya mantap (baik);

2. Bertambahnya panjang jalan kabupaten dan jalan lingkungan;

3. Tertatanya daerah bantaran sungai;

4. Berkurangnya sedimentasi sungai dan drainase;

5. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih mencapai 45%;

6. Tersedianya instalasi penanganan air limbahn yang bersifat komunal;

7. Bertambahnya fasilitas lalu lintas dan angkutan massal;

8. Meningkatnya kualitas pelayanan pariwisata

9. Meningkatnya sarana dan prasarana wisata;

10. Berkurangnya bangunan yang melanggar peruntukan ruang;

Misi 4 : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah:

1. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberkelanjutan pembangunan.

2. Meningkatnya pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah.

Sasaran yang hendak dicapai sebagai alat ukur tercapainya tujuan dari misi 4

(keempat) adalah :
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1. Terjaganya daerah resapan air dan sumber-sumber air;

2. Adanya pengolahan sampah oleh masyarakat;

3. Peningkatan persentase ruang terbuka hijau;

4. Terpantaunya IPAL pada industri dan fasilitas umum lainnya;

5. Volume sampah yang tertangani mencapai 90%;

6. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana.

Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bertanggungjawab.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah:

Sasaran yang hendak dicapai sebagai alat ukur tercapainya tujuan dari misi 5

(kelima) adalah :

Tujuan yang ingin dicapai melalui misi ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah.

4. Meningkatnya kesadaran hukum

5. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

6. Meningkatnya kinerja perencanaan daerah.

7. Meningkatnya kinerja administrasi daerah.

8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda, Kecamatan dan Kelurahan.

9. Meningkatnya Fungsi Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi.

Sasaran yang hendak dicapai sebagai alat ukur tercapainya tujuan dari misi 5

(kelima) adalah :

1. Berkurangnya jumlah PNS yang melanggar disiplin;

2. Meningkatnya jumlah PNS yang mengikuti pendidikan fungsional dan

struktural;

3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan ketentuan;

4. Pelayanan perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP;

5. Tersedianya media pengaduan masyarakat terkait pelayanan pemerintahan;

6. Tercapainya laporan keuangan wajar tanpa pengecualian;

7. Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;

8. Tersedianya data dan informasi terkait perencanaan;

9. Terlaksananya proses dan tahapan perencanaan sesuai ketentuan;
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10. Tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah;

11. Tertib administrasi kearsipan;

12. Meningkatkatnya jumlah Perda yang disahkan.
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B A B

6.1   Strategi Pembangunan Daerah

Strategi Pembangunan Daerah merupakan kebijakan yang disusun guna

mengimplementasikan program kerja, sebagai payung pada perumusan program

dan kebijakan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan

Kabupaten Pesawaran dapat ditempuh melalui strategi pembangunan yaitu:

Misi I

Meningkatkan kualitas SDM, kesehatan dan kesejahteraan sosial
masyarakat

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.  Pemerataan

ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta layanan kesehatan

keluarga dan lingkungan kepada semua lapisan masyarakat diharapkan

akan mempersempit jurang pemisah (disparitas) atau kesenjangan tingkat

kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan pelayanan sosial dasar.  Pemerataan dan peningkatan

kualitas layanan sosial dasar kepada mayarakat penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) akan mendorong motivasi dan semangat

kebersamaan dalam kesetaraan pembangunan.

3. Mengembangkan kelompok kegiatan KB dan KS.  Tingkat pertumbuhan

penduduk dan kesenjangan kesejahteraan keluarga yang semakin

meluas menuntut semakin diperlukannya keberadaan dan peranan

kelompok-kelompok kegiatan KB dan KS.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan

dan memanfaatkan potensi lokal Kabupaten Pesawaran dengan wilayah

sekitar yang terkait.

6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015
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MISI II.

Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dan sumberdaya lokal serta
pemberdayaan masyarakat.

Strategi pembangunan diarahkan pada pembangunan perekonomian

daerah secara komprehensif dengan bertumpu dan mengandalkan sektor

pertanian, kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak sektor-sektor

lainnya.

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan pengembangan dan pendapatan pertanian berbasis

agribisnis.  Potensi sumberdaya alam pertanian Pesawaran akan dapat

meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat jika pola pertanian dan

sistem pertanian yang dikembangkan tidak lagi bertumpu kepada

ekstensifikasi lahan pertanian melainkan kepada peningkatan daya

saing produk pertanian dan pemasarannya melalui konsep agribisnis

dan agroindustri.

2. Meningkatkan pengembangan dan pendapatan perikanan tangkap dan

budidaya berbasis agribisnis.  Potensi sumberdaya alam laut, pesisir

pantai dan perairan darat yang dimiliki oleh Pesawaran akan dapat

memberikan sumbangan yang terbaik dalam perekonomian daerah

seiring dengan semakin besarnya tekanan penduduk terhadap lahan

daratan potensial dan produktif.

3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar

kawasan hutan.  Hutan sebagai sumberdaya alam yang memiliki

berbagai fungsi dalam mendukung kehidupan manusia, oleh karena itu

perlu dikelola dengan lebih bijaksana agar masyarakat yang bermukim

di sekitar kawasan hutan dapat memperoleh manfaat hutan secara

langsung namun fungsi hutan dapat tetap terjaga kelestariannya.

4. Meningkatkan PAD dan PDRB sektor pertambangan dan penggalian.

Sumberdaya bahan tambang dan galian yang tersebar di seluruh

wilayah Pesawaran merupakan potensi perekonomian daerah yang

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat jika dikelola dengan cara

yang berkelanjutan dan beerwawasan lingkungan.
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5. Meningkatkan SDM pelaku koperasi dan UKM.  Koperasi sebagai soko

guru perekonomian bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD

1945 perlu terus diberikan kesempatan dalam  mendukung

perekonomian daerah.  Kegiatan-kegiatan usaha kecil dan menengah

yang banyak berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah

merupakan mitra usaha yang potensial dikembangkan dalam

mendorong perekonomian lokal dan daerah.

Misi III.

Memelihara dan Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan perdesaan.

Strategi ini memberikan keyakinan bahwa untuk memajukan Kabupaten

Pesawaran, maka titik berat pembangunan harus diarahkan pada pembangunan

sarana dan prasarana dasar infrastruktur, pertanian, kelautan serta sarana

penunjang lainnya.

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas sarana dan

prasarana fisik dasar di setiap wilayah kecamatan.  Pemerataan

ketersediaan sarana dan prasarana fisik dasar di seluruh wilayah

Pesawaran merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya

perekonomian lokal dan daerah serta percepatan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan desa berbasis masyarakat

dan potensi desa.  Desa sebagai unit terkecil dalam tataran pemerintahan

daerah sebagai ujung tombak dan indikator pelaksanaan pembangunan

daerah.  Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah harus

bertumpu kepada potensi dan kebutuhan desa (basic needs).

3. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan peran forum-forum

musyawarah pembangunan daerah.  Perencanaan pembangunan yang

aspiratif dan partisipatif diyakini akan dapat didukung dan dilaksanakan

oleh seluruh komponen masyarakat.  Oleh karena itu, peran serta seluruh

masyarakat dalam pembangunan yang diejawantahkan dalam forum-

forum musyawarah perencanaan pembangunan perlu semakin

dikembangkan dan dibudayakan secara lebih meluas.
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Misi IV.

Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam

dan ruang.  Potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada

dasarnya ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat

Pesawaran.  Oleh karena itu, dalam pengelolaanya harus dilakukan

dengan cara yang bijaksana mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek

kelestarian produksi,  kelestarian fungsi sumberdaya alam dan

lingkungan, serta keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.  Kegiatan

industri sebagai suatu proses merubah bentuk suatu produk sumberdaya

alam menjadi produk lain yang bernilai ekonomis lebih baik diyakini akan

dapat meningkatkan nilai jual produk atau jasa yang pada gilirannya akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Namun dilain pihak, proses

produksi barang dan jasa tersebut akan menimbulkan masalah terhadap

lingkungan jika tidak dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan

(ramah lingkungan).  Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip

pembangunan yang berwawasan lingkungan pada semua sektor

pembangunan termasuk kegiatan industri yang semakin berkembang di

Pesawaran saat ini perlu semakin mendapat perhatian pemerintah daerah

beserta masyarakatnya.

Misi V.
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bertanggungjawab.

Strategi pembangunan dari misi pertama dimaksudkan untuk

meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan daerah mulai dari tingkat

kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa dalam rangka menciptakan

pemerintahan yang kuat, efektif, efisien, akomodatif, responsive dan akuntabel

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Peningkatan kemampuan

kelembagaan ini akan diwujudkan melalui penataan struktur, tugas pokok dan

fungsi organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur,

pengembanan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, serta penyediaan

sarana dan prasarana kerja.
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Strategi Pembangunan Daerah yaitu:

1. Meningkatkan budaya kerja aparatur pemerintah daerah.  Budaya kerja

seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Pesawaran mendapat

penekanan pertama dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen

pemerintahan, pada semua level dan jenjang pemerintahan hingga pada

tingkat kecamatan dan desa.  Budaya kerja terkait dengan ethos kerja

dan kedisiplinan pegawai. Dengan tingginya ethos kerja dan kedisiplinan

maka peran aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan pelayan

masyarakat akan semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh

komponen bangsa di Pesawaran pada satu sisi serta efisiensi dan

efektifitas pendayagunaan aparatur juga semakin meningkat pada sisi

yang lain.

2. Meningkatkan efektifitas pengawasan aparatur pemerintah daerah.

Pelaksanaan pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah akan

dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya jika disertai dengan

adanya mekanisme dan pelaksanaan pengawasan, baik yang dilakukan

oleh pemerintah sendiri (pengawasan internal) maupun oleh masyarakat

(pengawasan eksternal).  Dengan demikian diharapkan bias

pembangunan dapat diminimalisasi sejak tahap perencanaan,

pelaksanaan, maupun pemanfaatannya.

3. Menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan aparatur

pemerintah daerah.  Inspektorat Kabupaten sebagai lembaga institusi

internal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, akan semakin

mempunyai arti jika hasil-hasil kegiatan pengawasan dan

pemeriksaannya ditindaklanjuti dan disikapi sebagai bentuk umpan balik

penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan

secara luas.

4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah daerah.  Aparatur

pemerintah daerah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat akan

dapat menjalankan perananannya dengan baik jika didukung dengan

tingkat kesejahteraan yang baik.  Dengan demikian profesionalitas

terhadap tugas pokok dan fungsi semua aparatur dapat diharapkan pada

kondisi yang prima yang pada gilirannya meningkatkan budaya dan ethos

kerja individu aparat dan kelembagaan.
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5. Melaksanakan jenjang karier berdasarkan prestasi.  Penerapan

mekanisme Reward and Punishment kepada seluruh jajaran aparatur

pemerintahan secara adil dan transparan akan meningkatkan motivasi

kerja menuju kepada pencapaian prestise individu yang lebih baik

disamping meminimalisasi terjadinya praktek-praktek KKN.

6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan pemerintah

daerah, dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi aparatur pemerintahan serta penataan kembali (evaluasi)

fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan daerah

7. Meningkatkan aktivitas penegakan supermasi hukum dan HAM secara

adil.  Penegakan hukum pada semua sendi kehidupan bermasyarakat

secara adil pada era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang

semakin luas dan nyata saat ini semakin dirasakan sebagai suatu

tuntutan kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang

bersih dan berwibawa.

8. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu.  Sejak

diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

maka proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dilakukan secara langsung oleh seluruh anggota masyarakat yang sudah

memiliki hak pilih dalam proses pemilu.  Demokratisasi pun bergulir

melalui perwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif yang dipilih

melalui proses pemilu.  Oleh karena itu, dalam upaya tetap menjaga

keterwakilan suara rakyat dalam lembaga eksekutif dan legislatif

pemerintahan daerah maka peran serta seluruh komponen bangsa dan

masyarakat Pesawaran demi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil

juga semakin menjadi tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah

Pesawaran pada masa yang akan datang.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan dalam waktu 5 (lima) tahun

ke depan agar lebih terarah dan realistis, maka dirumuskan arah kebijakan

umum pembangunan di setiap bidang sebagai berikut:
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1. Bidang Pendidikan
Arah Kebijakan Umum bidang Pendidikan diarahkan pada upaya mendorong

peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui peningkatan peran

lembaga pendidikan sebagai pilar terpenting dalam upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia daerah.

2. Bidang Kesehatan
Arah Kebijakan Umum bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan

kualitas kesehatan penduduk melalui penekanan pada penurunan rasio

Angka Kematian Bayi dan Ibu melahirkan serta peningkatan usia harapan

hidup.  Kebijakan tersebut dipandang sebagai suatu investasi untuk

peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Sehat 2010.

3. Bidang Pekerjaan Umum)
Arah kebijakan Bidang Pekerjaan Umum diarahkan pada peningkatan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air untuk irigasi

dan air minum, serta pengelolaan sanitasi lingkungan.  Arah kebijakan umum

ini dimaksudkan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi, dalam rangka

meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian dan kehidupan sosial yang

lebih baik.

4. Bidang Penataan Ruang
Arah kebijakan umum bidang penataan ruang diarahkan untuk memperkuat

struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran.  Arah kebijakan umum

ini dimaksudkan sebagai upaya mengintegrasikan wilayah Kabupaten

Pesawaran dengan kabupaten/kota kawasan-kawasan pengembangan di

Provinsi Lampung dengan harapan akan mendorong dan memicu tumbuhnya

investasi pada kawasan-kawasan pengembangan terutama di bidang

perdagangan dan pariwisata.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan
Kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan diarahkan pada upaya

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada

prinsif partisipatif.  Arah kebijaksaan ini dimaksudkan agar perencanaan yang

disusun dibangun dan dirumuskan melalui pendekatan partisipatif sehingga

masyarakat dapat lebih memegang peranan dalam proses pelaksanaannya.
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6. Bidang Perhubungan
Arah kebijakan umum bidang perhubungan diarahkan pada optimalisasi

ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.  Kebijakan ini bertujuan

untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

khususnya di wilayah terisolir dan kepulauan yang masih sangat minim.

Karena itu dengan kebijakan ini diharapkan mobilitas barang dan jasa dapat

meningkat sehingga pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya

aktifitas perekonomian daerah.

7. Bidang Lingkungan Hidup
Arah kebijakan umum yang ingin dicapai dalam bidang lingkungan hidup

adalah menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam

dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keseimbangan tersebut berarti menjamin keberlanjutan pembangunan.

Untuk itu pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan

keberlanjutan di seluruh sektor menjadi suatu keharusan.

8. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Arah kebijakan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan

pada penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam

mendukung perenanaan pembangunan.  Arah kebijakan umum tersebut

dimaksudkan sebagai kebijakan penataan administrasi kependudukan guna

mendorong peningkatan kualitas dokumen, data dan informasi

kependudukan dan catatan sipil dalam mendukung perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik.

9.   Bidang Pemberdayaan Perempuan
Arah kebijakan umum bidang pemberdayaan perempuan diprioritaskan

untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di

berbagai bidang pembangunan.  Hal ini dimaksudkan selain sebagai

tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan

gender serta dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas dan kesejahteraan

hidup perempuan.
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10. Bidang Keluarga Berencana
Arah kebijakan umum bidang keluarga berencana diarahkan untuk

mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil

yang berkualitas.  Dengan demikian fokus kebijakan ini adalah terkendalinya

pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil yang berkualitas

yang ditandai dengan menurunnya laju rata-rata pertumbuhan penduduk,

meningkatnya peserta KB aktif, meningkatnya metode kontrasepsi yang

efektif serta efisien.

11. Bidang Sosial
Arah kebijakan umum bidang sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan sosial.  Arah kebijakan umum ini dimaknai sebagai upaya

peningkatan kualitas pelayanan sosial masyarakat seperti; penyediaan

sarana dan prasarana dasar pendidikan secara merata dan berkualitas,

peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dan jangkauan kesehatan,

pembinaan keagamaan serta jaminan perlindungan terhadap masyarakat

penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya fakir miskin dan anak

terlantar.

12. Bidang Tenaga Kerja
Arah kebijakan umum bidang tenaga kerja adalah menciptakan perluasan

dan tenaga kerja.  Arah kebijakan umum ini bertujuan untuk meningkatkan

kesempatan kerja produktif serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam

rangka mengurangi angka pengangguran dan setengah pengangguran baik

diperdesaan atau diperkotaan.

13.  Bidang Koperasi dan UKM
Arah kebijakan umum koperasi dan UKM difokuskan pada pemberdayaan

koperasi dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Arah

kebijakan ini dmaksudkan sebagai upaya mereposisi peran strategis

koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat.  Sementara

pengembangan UKM dimaksudkan untuk memberikan kontribusi secara

signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, penciptaan

lapangan kerja dan peningkatan daya saing.
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14.  Penanaman Modal
Pembangunan bidang penanaman modal dalam limat tahun ke depan

diarahkan untuk mendorong laju  peningkatan investasi pada sektor swasta

sehingga tercipta lapangan kerja baru yang dapat diakses oleh tenaga kerja

lokal melalui penciptaan suasana yang aman dan kondusif.  Hal tersebut

selain dimaksudkan agar sektor swasta lebih mengembangkan perannya

dalam membangun perekonomian daerah, juga diharapkan melalui

investasi, terjadi difusi baik dalam hal teknologi (transfer of technology)

maupun keterampilan (transfer of skill)

15. Bidang Kebudayaan
Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pada upaya menggali dan

mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung kemodernan

sehingga mampu memberikan stimulus bagi percepatan perubahan pola

pikir dan pola tingkah laku masyarakat.

Arah kebijakan ini dimaksudkan agar tatanan yang telah ada dan mengakar

kuat di masyarakat dapat dipertahankan tanpa harus menumbuhkan antipati

terhadap pengaruh globalisasi dan perubahan yang terjadi secara

revolusioner. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk mempersiapkan

masyarakat agar tidak shock dalam menghadapi proses transformasi sosial.

16.  Bidang Pemuda dan Olah Raga
Pembangunan bidang pemuda dan olah raga diarahkan pada upaya

membangun kreatifitas pemuda dan mendorong peningkatan prestasi olah

raga agar mampu bersaing dan atau sejajar dengan daerah-daerah lain.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada pemuda

untuk mengembangkan peran sesuai kreatifitasnya dan meningkatkan mutu

keolahragaan agar dapat bersaing dan berprestasi dalam event-event olah

raga baik pada tingkat regional maupun nasional.

17.  Kesatuan Bangsa
Pembangunan bidang Kesbang diarahkan pada upaya meningkatkan

integrasi sosial dikalangan masyarakat sehingga semangat kebangsaan

dikalangan masyarakat dapat lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Arah kebijakan pembangunan Kesbang dimaksudkan agar suasana konflik

dan perpecahan yang sewaktu-waktu dapat mengancam tatanan
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masyarakat dapat dihindari sehingga menjamin kehidupan sosial dan

ekonomi berjalan dengan baik.

18.  Pemerintahan Umum
Pembangunan pemerintahan umum diarahkan pada mewujudkan empat

tertib dan empat sukses.  Empat tertib terdiri dari; (a) tertib administrasi

kepegawaian, (b) tertib administrasi keuangan, (c) tertib administrasi

perlengkapan, (d) tertib pelayanan peraturan perundang-undangan dan

empat sukses yaitu; (a) sukses pelayanan masyarakat/publik, (b) sukses

pelayanan pendapatan daerah, (c) sukses pelayanan pengawasan dan (d)

suskes pelayanan pembangunan.

19.  Kepegawaian
Pembangunan bidang kepegawaian diarahkan pada upaya peningkatan

kinerja pelayanan kepegawaian agar dapat memberikan rangsangan bagi

aparatur pemerintah daerah sebagai pegawai negeri sipil dalam

meningkatkan kinerja dan prestasinya sehingga penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat

dapat berdampak pada perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat.

20.  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada

upaya peningkatan kemandirian masyarakat dan desa untuk mampu

mengatasi dan menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada dilingkungan

masing-masing serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap

kegiatan pembangunan.

21.  Komunikasi dan Informatika
Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada

pengembangan komunikasi, informasi dan media masa, yang bersinergi

dengan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi daerah

sehingga mendukung dan atau memiliki saling keterkaitan dengan sistem

komunikasi dan informasi nasional.
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22.  Bidang Pertanian
Pembangunan bidang pertanian diarahkan pada upaya peningkatan

kesejahteraan petani, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi melalui

penerapan teknologi tepat guna
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B A B

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan

program Bupati Kabupaten Pesawaran sebagai arah bagi SKPD maupun lintas

SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD terkait. Dengan demikian Arah Kebijakan Umum

merupakan penjabaran kebijakan Bupati Kabupaten Pesawaran dalam

mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2010 – 2015

mendatang. Secara detail dapat dilihat dalam tabel atau matrik di bawah ini.

Tabel 7.1.1. Program Prioritas dalam Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah
Peningkatan akses & kualitas
pendidikan

1. Pendidikan usia dini
2. Pendidikan Dasar 9 tahun
3. Pendidikan menengah
4. Pendidikan luar sekolah dan non formal
5. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
6. Peningkatan sarana dan prasarana fisik

pendidikan
7. Manajemen pendidikan

Perbaikan gizi masyarakat dan
pemberdayaan keluarga balita

1. Perbaikan gizi

Peningkatan mutu pelayanan
kesehatan keluarga, ibu hamil,
bayi dan balita

1. Penurunan kasus kematian ibu bayi dan balita
2. Peningkatan mutu pelayanan pada ibu hamil
3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bayi

dan balita

Revitalisasi sistem kesehatan;
pelayanan kesehatan daerah
terpencil perbatasan,
kepulauan; dan peningkatan
kesehatan masyarakat.

1. Pelayanan daerah terpencil perbatasan dan
pemeliharaan , pemulihan kesehatan

2. Revitalisasi sistem kesehatan
3. Peningkatan kesehatan masyarakat

Penyediaan dana operasional 1. Penyediaan dana untuk kelancaran
operasional Puskesmas

7
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah
Meningkatkan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan

1. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan

Meningkatkan pelayanan
kesehatan perkotaan

1. Peningkatan pelayanan kesehatan perkotaan
2. Peningkatan kesehatan Masyarakat

Kesehatan khusus dan matra 1. Pembentukan Pos UKK
2. Pelatihan P3K bagi Petugas
3. Penggalangan dengan UKBM
4. Pembinaan kepada Puskesmas yang telah

ditunjuk dalam menangani pemeriksaan calon
jemaah haji

Kefarmasian 1. Koordinasi dengan lintas sektor
2. Obat dan pembekalan kesehatan
3. Pengawasan obat dan makanan

Pencegahan penyakit dan
Penyehatan lingkungan

1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
2. Peningkatan kesehatan lingkungan

Pengendalian sumber daya
kesehatan

1. Sumber daya Kesehatan

Registrasi, Sertifikasi,
Akreditasi dan perizinan
tenaga kesehatan

1. Registrasi, Sertifikasi, Akreditasi dan perizinan
tenaga kesehatan

Pemberdayaan masyarakat 1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat

2. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Keluarga berencana dan
pembangunan keluarga
sejahtera

1. Keluarga berencana
2. Pelayanan kontrasepsi
3. Pembinaan peran serta masyarakat dalam

KB/KR yang mandiri
4. Kesehatan reproduksi remaja
5. Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang

anak dan remaja
6. Pengembangan model operasional BKB-

Posyandu-Paud
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa
8. Pemberdayaan fakir miskin KAT, PMKS

lainnya
9. Pemberdayaan keluarga
10. Kemitraan organisasi profesi usaha

kesejahteraan rakyat
11. Pemberdayaan organisasi sosial
12. Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat

(PSM)
13. Pemberdayaan karang taruna
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah
14. Pengembangan wahana kesejahteraan sosial

berbasis masyarakat (BKSBM)
15. Pemberdayaan dan kelembagaan

kesejahteraan sosial
16. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

sosial
17. Pembinaan anak terlantar
18. Pembinaan para penyandang cacat dan

trauma
19. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

(eks napi,PSK, Narkoba & Penyakit Sosial)
20. Perluasan dan pengembangan kesempatan

kerja
21. Perlindungan dan pengembangan tenaga kerja
22. Pengentasan masyarakat miskin di wilayah

Kabupaten Pesawaran
23. Pengembangan wilayah transmigrasi
24. Pengembangan destinasi
25. Program kementrian
26. Pengembangan pemasaran pariwisata
27. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
28. Pengembangan dan keserasian kebijakan

pemuda
29. Peningkatan peran serta pemuda
30. Peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan pemuda
31. Pengembangan kebijakan pemuda
32. Peningkatan sarana pemuda
33. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Peningkatan nilai-nilai
keagamaan dan budaya

1. Peningkatan syiar agama
2. Peningkatan fungsi dan peran sarana

prasarana keagamaan
3. Pemberdayaan bantuan umroh
4. Pemberdayaan TP usaha kesehatan sekolah
5. Pengembangan wawasan kebangsaan
6. Kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan
7. Pengelolaan keragaman kekayaan budaya
8. kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Peningkatan pembangunan
infrastruktur, sarana dan
prasarana perdesaan

1. Pembangunan jalan dan jembatan
2. Peningkatan sarana dan prasarana
3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
4. Pengendalian banjir
5. Pembangunan infrastruktur perdesaan
6. Peningkatan masyarakat dalam membangun

desa

Perencanaan ruang 1. Perencanaan pembangunan infrastruktur
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah
pembangunan infrastruktur 2. Pemanfaatan ruang

3. Pengendalian pemanfaatan ruang
4. Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan dan pengembangan
ruang pertambangan

1. Penataan peraturan perundang-undangan
2. Pembinaan dan pengawasan
3. Pertambangan dan energi
4. Pengembangan/data informasi wilayah

pertambangan
5. Pengembangan kinerja pengelolaan kelistrikan

Perlindungan, pengendalian
dan pengolahan serta
rehabilitasi SDA

1. Pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup

2. Perlindungan daerah aliran sungai
3. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
4. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir

dan laut

Peningkatan kualitas dan
pengembangan pengelolaan
lingkungan hidup

1. Pengembangan kinerja dan pengelolaan
persampahan

2. Peningkatan kualitas dan akses
3. Informasi sumber daya alam dan LH
4. Pembangunan bidang lingkungan hidup

Pengembangan dan
pengadaan sarana dan
prasarana kebersihan

1. Pembangunan TPA modern
2. Pengadaan sarana dan prasarana
3. Pengadaan sarana tempat sampah
4. Pengadaan mobil pengangkut sampah
5. Pembangunan Work shop angkutan sampah

Peningkatan dan
pengembangan sarana dan
prasarana perhubungan

1. Pembangunan prasarana fasilitas
perhubungan

2. Pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan

3. Peningkatan pelayanan angkutan
4. Pengembangan komunikasi berbasis IT

Pengembangan dan
pengadaan fasilitas umum

1. Pengembangan pembangunan pasar
2. Pengadaan lampu jalan
3. Pengembangan ruang terbuka hijau
4. Rehabilitas pasar Pemda

Revitalisasi pertanian,
perikanan dan kehutanan

1. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
2. Pengembangan agribisnis pertanian dan

peternakan
3. Peningkatan kesejahteraan petani
4. Peningkatan produksi pertanian/peternakan

dan perbaikan struktur tanah.
5. Pembinaan usaha ekonomi kerakyatan
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah
6. Peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan
7. Peningkatan prosduksi pertanian/perkebunan
8. Peningkatan penerapan teknologi peternakan

tepat guna
9. Pengembangan budi daya perikanan
10. Peningkatan sarana prasarana kapal tangkap

dan alat tangkap ikan
11. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan

(PPI)
12. Peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya ikan
13. Peningkatan sarana dan prasarana

praproduksi sampai proses produksi
14. Peningkatan sarana dan prasarana balai benih

ikan (BBI)
15. Peningkatan cara budidaya ikan yang baik

(CBIB)
16. Peningkatan mutu produk dan diverifikasi

produk perikanan
17. Sinergi pelaksanaan percepatan

penganekaragaman komsumsi pangan
disetiap tingkatan

18. Mencegah masalah kurang pangan dan
kurang gizi

Revitalisasi Industri 1. Peningkatan kualitas SDM industri
2. Penataan struktur dan informasi industri
3. Peningkatan kemampuan teknologi dan

produksi
4. Peningkatan pasokan aneka pangan olahan

yang aman berbasis sumberdaya lokal

Pemberdayaan ekonomi
kerakyatan

1. Perkuatan lembaga koperasi usaha kecil
menengah

2. Perkuatan SDM koperasi UKM dan partisipasi
masyarakat

3. Perkuatan permodalan usaha koperasi UKM
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

dan pulau kecil
5. Pengembangan kelembagaan kelautan dan

perikanan
6. Peningkatan uapaya penumbuhan

kewirausahaan pemuda
7. Meningkatkan peran dewan ketahanan pangan
8. Peningkatan SDM/pengembangan

teknologi/kelembagaan usaha kalautan dan
perikanan

9. Peningkatan pengetahuan akan pentingnya
mengkonsumsi ikan bagi kesehatan dan
kecerdasan
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah
10. Peningkatan pengetahuan dan sikap positif

terhadap konsumsi pangan dan gizi seimbang
11. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan

pentingnya mengkonsumsi pangan yang
beragam, bergizi dan seimbang.

12. Peningkatan peran gender dalam
pembangunan pertanian

Peningkatan daya tarik
investasi

1. Peningkatan kerjasama pemasaran hasil
komoditas dan produks perikanan

2. Peningkatan pelayanan informasi pasar
3. Peningkatan perlindungan konsumen
4. Pemgembangan promosi dan pemasaran

produk
5. Program pengembangan destinasi pariwisata
6. Menumbuh kembangkan semangat bahari
7. Mengugah kesadaran dan perhatian

masyarakat akan pentingnya penanganan
masalah pangan dan gizi

8. Sosialisasi dan promosi serta kampanye
nasional diversifikasi konsumsi pangan

9. Peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian / perkebunan

Peningkatan manfaat potensi
ekonomi daerah

1. Pengembangan kawasan industri
2. Program pengembangan pemasaran

pariwisata
3. Pengembangan minapolitan
4. Pengembangan agropolitan
5. Pengembangan pusat perdagangan dan

sistem distribusi
6. Pengembangan hutan kemasyarakatan

berkelanjutan
7. Pengembangan pusat perkayuan
8. Pembentukan BUMD bidang pertanian
9. Pembentukan PDAM
10. Pemanfaatan cadangan pangan
11. Memberdayagunakan perkarangan rumah

Optimalisasi pengelolaan aset
dan keuangan daerah

1. Peningkatan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

2. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan daerah

3. Monitoring verifikasi dan evaluasi penerimaan
daerah

Pelayanan administrasi
perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air
dan listrik

2. Penyediaan jasa adminsitrasi keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan

kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen listrik dan elektronik
7. Penyediaan peralatan rumah tangga
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
10.Penyediaan makanan dan minuman rapat
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
12.Pelayanan tata usaha kantor

Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Penyediaan jasa/sewa gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor
5. Pengadaan meubelair
6. Pengadaan mobil jabatan
7. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
8. Pengadaan peralatan gedung kantor
9. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan

Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas PNS beserta
perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian khusus hari tertentu
3. Pengadaan baju batik

Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan laporan akhir tahun
3. Penyusunan renstra

Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS daerah

2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS
daerah

3. Seleksi penerimaan calon praja IPDN
4. Pendidikan dan pelatihan formal

Pembinaan dan
pengembangan aparatur

1. Seleksi penerimaan CPNSD
2. Penempatan PNS dalam jabatan struktural
3. Pembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah
4. Penanganan kasus-kasus disiplin PNS
5. Pelaksanaan ujian dinas dan ujian

penyesuaian kenaikan pangkat
6. Pemberian penghargaan SLKS PNS,

pembuatan kartu-kartu bidang kepegawaian
7. Pelaksanaan sumpah/janji PNS
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8. Alih tugas PNS
9. Pemulangan pegawai yang pensiun
10. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
11. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa
12. Pembinaan dan peningkatan ketahanan

kelembagaan desa
13. Pengembangan teknologi tepat guna
14. Pendidikan politik masyarakat
15. Peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan
16. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan pencegahan dini
17. Penenerapan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dari keputusan Kepala Daerah
18. Pelatihan  para anggota Satpol PP
19. Pelatihan dalam rangka pengendalian

masyarakat
20. Pelaksanaan pengawasan keamanan dan

keteertiban masyarakat
21. Peningkatan keamanan kenyamanan

lingkungan
22. Pengembangan kapasitas personil Satpol PP
23. Peningkatan kualitas layanan informasi
24. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan
25. Perbaikan sistem administrasi kearsipan
26. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip

daerah
27. Pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan
28. Pembinaan kelompok kadarkum
29. Supremasi hukum penunjang APKASI
30. Penyusunan produk hukum daerah
31. Inventarisasi, kodefikasi dan publikasi produk

hukum daerah
32. Legislasi daerah (PROLEGDA)
33. Jaringan dokumentasi dan informasi (JDI)

hukum
34. Pembinaan pelayanan hukum dan HAM pada

masyarakat
35. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
36. Pengadaan tanah perkantoran dan rumah

dinas
37. Pembuatan tugu batas
38. Pengembangan dan peningkatan informasi

pembangunan
39. Pengembangan komunikasi informasi dan

media massa
40. Peningkatan SDM
41. Peningkatan sistem pengawasan internal dan
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pengendlian pelaksanaan kebijakan KDH

42. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah

43. Penataan administrasi kependudukan

Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

1. Revaluasi/appraisasi aset/barang milik daerah
2. Penyusunan regulasi tentang pengelolaan

barang milik daerah
3. Inventarisasi aset/barang milik daerah

Pelayanan kedinasan Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah

1. Kunjungan kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen/Luar Negeri

2. Pelayanan Keprotokolan Pejabat, tamu dan
upacara

3. Operasional sekretariat Kabupaten

Meningkatkan kinerja
kelembagaan perangkat
daerah

1. Monitoring dan evaluasi kelembagaan
perangkat daerah kabupaten

2. Sosialisasi dan eksistensi kelembagaan
perangkat daerah kabupaten Pesawaran

Pelaksanaan analisis jabatan 1. Bimbingan teknis analisis jabatan dan
pelaksanaan analisis jabatan pada kecamatan
di lingkungan Pemkab Pesawaran

2. Pengelolaan administrasi kepegawaian di
lingkungan Setdakab Pesawaran

Peningkatan program
keterlaksanaan

1. Penyusunan dan sosialisasi pedoman tata
naskah dinas dilingkungan Pemkab
Pesawaran

2. Tanda pengenal PNS dilingkup Kabupaten
Pesawaran dan tanda pangkat PNS di
lingkungan Pemkab Pesawaran

3. Pembuatan papan nama satuan kerja
perangkat daerah dan pembuatan papan
struktur organisasi satuan kerja
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8.1 Indikator Kinerja Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Dan
Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Indikator kinerja daerah sebagai alat ukur tercapainya kinerja kebijakan

dan program bidang pendidikan (Kualitas Sumber Daya Manusia), kesehatan,

dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat adalah :

1. Meningkatnya Akses, Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Anak Usia

Sekolah dan Masyarakat ;

APK SD/MI = 113%
APM SD/MI = 100%
APK SMP/MTs = 104%
APM SMP/MTs = 80%
APK SMA/SMK/MA = 74%
APM SMA/SMK/MA = 60%

2. Meningkatnya jumlah SMK (bertambah 2);

3. Menurunnya angka buta aksara (usia 15 - 45 tahun) menjadi < 2 %;

4. Berkurangnya jumlah sekolah yang rusak ringan, rusak sedang dan rusak

berat;

5. Meningkatnya jumlah guru yang berkualifikasi S-1 bagi guru: SD 50%, SMP

70%, SMA 90%.

6. Seluruh sekolah memiliki perpustakaan;

7. Seluruh sekolah memiliki prasarana sekolah (ruang UKS, laboratorium,

lapangan olahraga, ruang praktek, dsb);

8. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat :

1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil : 95%

2 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani : 80%

3 Cakupan Persalinan Nakes : 90%

4 Cakupan Pelayanan Nifas : 90%

8 INDIKATOR KINERJA DAERAH

RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015
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5 Cakupan Neunatus Komplikasi Ditangani : 80%

6 Cakupan Kunjungan Bayi : 90%

7 Cakupan Kelompok UCI : 100%

8 Cakupan Anak Balita : 100%

9 Cakupan MP ASI : 90%

10 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan : 100%

11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD : 100 %

12 Cakupan KB Aktif : 100%

13 Cakupan Penemuan & Penanganan

Penderita Penyakit :

- AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 Tahun : < 5 %

- Penemuan Penderita Pnemonia Balita : 100%

- Penemuan Pasien Baru TB. BTA Positif : 85%

- Penderita TBC yang Ditangani : 100%

- Penemuan Penderita Diare : 100%

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin : 100%

15 Cakupan Pelayanan kesehatan Rujukan untuk Masyarakat Miskin : 100%

16 Cakupan Kel. KLB yang dilakukan PE 24 Jam : 100%

17 Cakupan Desa Siaga Aktif : 80%

18 Tersedianya asuransi jiwa bagi masyarakat

19 Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

20 Tertanganinya korban bencana

21 Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan korban bencana

9. Terfasilitasinya penyelengaraan kegiatan keagamaan;

10. Terjaganya stabilitas, kerukunan dan ketertiban masyarakat;

11. Terjaganya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat;

12. Meningkatnya jumlah kegiatan seni dan budaya;

13. Meningkatnya jumlah wisatawan dan yang berkunjung ke Kabupaten

Pesawaran;

14. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional.
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8.2 Indikator Kinerja Pembangunan Ekonomi

Indikator kinerja daerah sebagai alat ukur tercapainya kinerja kebijakan

dan program bidang ekonomi adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 - 7% per tahun.

2. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam

pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.

3. Menurunnya angka kemiskinan menjadi 20%.

4. Peningkatan PAD rata-rata 20% per tahun.

5. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 65%.

6. Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan kebutuhan hidup layak

(KHL).

7. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan holtikultura.

8. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perkebunan.

9. Meningkatnya populasi dan produktifitas hasil peternakan (daging, telur, dan

susu).

8.3 Indikator Kinerja Pembangunan Infrastruktur

Indikator kinerja daerah sebagai alat ukur tercapainya kinerja kebijakan dan

program bidang infrastruktur adalah :

1. Tersedianya Gedung Perkantoran Pemda dan DPRD Kabupaten;

2. Tersedianya RSUD Kabupaten;

3. Tersedianya Gedung Serba Guna Kabupaten;

4. Tersedianya Tugu Perbatasan Kecamatan;

5. Tersedianya Masjid Agung Kabupaten;

6. Meningkatnya jumlah jalan yang kondisinya mantap (baik);

7. Bertambahnya panjang jalan kabupaten dan jalan lingkungan;

8. Tertatanya daerah bantaran sungai;

9. Berkurangnya sedimentasi sungai dan drainase;

10. Tertatanya kawasan permukiman kumuh;

11. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih mencapai 45%;

12. Tersedianya instalasi penanganan air limbah yang bersifat komunal;

13. Berkurangnya titik banjir;

14. Bertambahnya fasilitas lalu lintas dan angkutan massal;



200RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

15. Meningkatnya kualitas pelayanan pariwisata;

16. Meningkatnya sarana dan prasarana wisata, dan pembangunan rumah adat;

17. Meningkatnya keindahan dan kenyamanan ibukota Kabupaten;

8.4 Indikator Kinerja Pembangunan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
Hidup

Indikator kinerja daerah sebagai alat ukur tercapainya kinerja kebijakan dan

program bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah :

1. Terjaganya daerah resapan air dan sumber-sumber air;

2. Berkurangnya polusi udara;

3. Adanya pengolahan sampah oleh masyarakat;

4. Peningkatan persentase ruang terbuka hijau;

5. Terpantaunya IPAL pada industri dan fasilitas umum lainnya;

6. Volume sampah yang tertangani mencapai 90%;

7. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana.

8.5 Indikator Kinerja Pembangunan Good Governance

Indikator kinerja daerah sebagai alat ukur tercapainya kinerja kebijakan dan

program bidang tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab adalah :

1. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan

kepegawaian, dengan :

a. Rasio pemenuhan pegawai yang berkualifikasi struktural

b. Persentase pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan

2. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan :

a. Peningkatan jumlah SKPD yang mempunyai SOP dan SPP

b. Rasio jumlah aparat yang memenuhi syarat jabatan dibanding dengan

jumlah formasi

3. Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif. Indikatornya :

a. Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tepat waktu

b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
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4.   Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah. Indikatornya :

a. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan barang daerah

dengan baik

b. Persentase sertifikasi tanah aset Pemkab

c. Persentase peningkatan nilai aset daerah

5.  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Indikatornya :

a. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersusun tepat waktu

c. Ketepatan waktu penyusunan laporan dan proknosis

d. Persentase satuan kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan

menyusun laporan keuangan secara mandiri

6. Meningkatnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Indikatornya:

a. Persentase peningkatan hasil pengelolaan hasil kekayaan daerah    yang

dipisahkan

b. Persentase kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

terhadap PAD

7. Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Indikatornya :

a. Jumlah Desa dengan PAD Desa > 40% APBDesa

b. Persentase penyelesaian masalah ditingkat desa/kelurahan

c. Pedoman pengelolaan keuangan desa yang disusun

8. Terjaminnya kualitas produk hukum daerah dan kepastian hukum.

Indikatornya :

a. Persentase penanganan sengketa hukum aparatur

b. Jumlah sosialisasi hukum kepada masyarakat

c. Jumlah Raperda yang disusun

9. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bersih. Indikatornya :

a. Persentase satuan kerja yang diaudit

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
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c. Persentase kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah yang

ditangani

d. Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan dievaluasi

10. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Indikatornya :

a. Persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah

b. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah

c. Peningkatan PAD
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B A B

9.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi

kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015 diperlukan adanya

pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai

dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.

Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati dalam menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2020 dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2015 maka Pemerintah Daerah yang dalam hal ini

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran akan

memprakarsai penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2015 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah

pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai

dengan tahun 2016 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi

dalam tahun 2015.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati dan Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2015 tetap akan mempunyai ruang gerak yang luas untuk

menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 yang sudah

disusun untuk pelaksanaan program pembangunan di daerah.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Kabupaten

Pesawaran Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Bupati Pesawaran Terpilih yang dilantik pada tanggal pada tanggal 20

RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 - 2015

PEDOMAN TRANSISI DAN
KAIDAH PELAKSANAAN9
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September 2010. RPJMD Kabupaten Pesawaran 2010-2015 di samping

sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati juga didasarkan kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2010-2014 yang

diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2010 – 2014 Provinsi

Lampung, dengan dipedomani oleh Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

RPJMD Kabupaten Pesawaran 2010-2015 menjadi pedoman bagi

Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Pesawaran, termasuk masyarakat, Dunia usaha, dan Lembaga Swadaya.

Masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan program-program

dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Pesawaran 2010 –

2015.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran berkewajiban menyusun visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan, yang

selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENSTRA SKPD), sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja

perangkat daerah selama 5 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada

Rencana Pembangunaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran

2010-2015.

Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok

pembangunan lima tahun yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Pesawaran

2010 – 2015 oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan

penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan SKPD. Renja Tahunan itu

selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran

Tahun 2010 – 2015 , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Pesawaran berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap
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penjabaran RPJMD tahun 2010 – 2015 ke dalam Rencana Strategis Satuan

Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) Kabupaten Pesawaran dan APBD.

9.3 Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pesawaran Tahun 2010-2015 ini disusun berdasarkan visi dan misi bupati tepilih.

Dengan adanya RPJMD maka diharapkan pembangunan dapat berjalan secara

efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran

segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya

untuk menjabarkan RPJMD setiap tahunnya, maka perlu ditindaklanjuti dengan

penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Pesawaran Tahun 2011-2015.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari

kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama antara Pemerintah,

Pemerintahan Provinsi Lampung, Pemerintahan Kabupaten Pesawaran serta

pemangku kepentingan di Kabupaten Pesawaran dalam kurun waktu Tahun

2011-2015. Oleh karena itu, maka partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat

sangat diperlukan.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015 dibuat untuk menjadi landasan dalam

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran dalam 5 (lima) tahun ke

depan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan

kemudahan.





PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan rencana pembangunan lima tahun yang
menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi,
aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19  ayat (3) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015 yang
merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati dan
Wakil Bupati Pesawaran yang memuat kebijakan
penyelenggaraan Pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2010-2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan Lambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–
2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4749);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2010 - 2014;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;

16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA  MENENGAH  DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010-2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud  dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

4. Dewan   Perwakilan   Rakyat  Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.



5. Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015,
yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2010 sampai dengan tahun 2015.

6. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah 2010-2015, yang
selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Dokumen Perencanaan
Satuan Kerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010
sampai dengan tahun 2015.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk
mewujudkan visi  dan misi.

11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah
untuk mencapai tujuan.

12. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

13. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis dan Dinas
Daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Pesawaran;

14. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pesawaran

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati
yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan
RPJM Nasional.

(2) RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



(3) Rincian RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP,
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong
partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun APBD setiap tahun.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana
Strategis SKPD.

(2) Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat Indikatif.

(3) Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan
mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, Program dan Kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam
menyusun Renstra SKPD.

Pasal 6

Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang
dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 7

Dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan
dokumen perencanaan jangka menengah setelah masa akhir jabatan Bupati
pada tahun 2015, maka program transisi disususn dengan agenda
menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani
sampai dengan tahun 2015 dan masalah pembangunan yang dihadapi pada
tahun 2016.



BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan.
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA
Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 24

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010-2015

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita
dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pesawaran Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung, serta RPJM Nasional. RPJMD
Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015, memuat Gambaran Pengelolaan
Keuangan dan kebijakan Keuangan Daerah; Analisis Isu-isu Strategis; Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan; Strategi dan Arah Kebijakan;
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Indikator Kinerja
Daerah; dan Pedoman Transisi serta Kaidah Pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015 dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran
Tahun 2010-2015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran pada setiap
tahun anggaran.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 30
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