
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2005–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi
dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah diperlukan dokumen perencanaan dalam
jangka waktu 20 (dua puluh tahun) tahun;

b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan
visi, misi, dan arah kebijakan nasional, maka perlu
disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang kurun
waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan
Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Pesawaran Tahun
2005–2025;

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 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. 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);

5. 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) ;

6. 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);

7. 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);

8. 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);

9. Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 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 Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4749);

11. 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);

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 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);

15. 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);

16. 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);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. 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;

19. 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;

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

dan
BUPATI PESAWARAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2005–2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dewan   Perwakilan Rakyat  Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesawaran dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang

selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran
yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah;

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan
RPJPD.



Pasal 3

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005
sampai tahun 2025.

Pasal 4

RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Lampung.

BAB III
SISTEMATIKA RPJP DAERAH TAHUN 2005-2025

Pasal 5

Sistematika RPJPD Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH
BAB III : ANALISA ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV    : VISI DAN MISI  PEMBANGUNAN
BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BAB VI    : KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII   :   PENUTUP

Pasal 6

Isi dan uraian RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu dijabarkan ke dalam
RPJMD untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi
dan program Bupati terpilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tersendiri.

(2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
dijabarkan dalam RKPD

(3) RKPD sebagimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8
Pemerintah Daerah melaukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

Pasal 9
Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 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 23

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional
sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut
memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan
menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang,
jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah
dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi,
misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga
menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan
daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana
pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal
13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua
puluh) Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Pesawaran adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten
Pesawaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan
Kabupaten Pesawaran dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah
untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun
2005 hingga Tahun 2025.  Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi
dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.



RPJP Daerah Kabupaten Pesawaran digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun RPJM Daerah Kabupaten Pesawaran pada masing-masing tahapan
dan periode RPJM Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.  RPJM
Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang
memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro
yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Kabupaten Pesawaran.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang
RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar
pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan
partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2005-2025.

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.



Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
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1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjabarkan RPJP Nasional Tahun 2005–2025 dan RPJPD

Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 yang merupakan  acuan bagi pelaksanaan

pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek di Kabupaten Pesawaran maka

disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 yang memuat

visi, misi, arah dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua

puluh) tahun sesuai dengan undang – undang nomor 17 tahun 2007 dan  tahapan

pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan masa efektif daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, pembangunan nasional

dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara/nasional. Pembangunan

daerah merupakan satu kesatuan yang sinergis dengan pembangunan nasional.

Pembangunan tersebut adalah serangkaian upaya berkesinambungan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan

masyarakat, bangsa dan Negara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran

disusun untuk memenuhi amanat Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan didasarkan kepada peran otonomi daerah serta fungsi penting RPJPD

Kabupaten Pesawaran. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan

RPJP Kabupaten Pesawaran adalah pemilihan kepala daerah secara langsung yang

dilakukan setiap periode lima tahunan. Pelaksanaan RPJPD 2005-2025 terbagi dalam

tahap-tahap perencanaan prioritas pembangunan dalam periodisasi perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Pesawaran sebagai dokumen perencanaan pembangunan

daerah merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran pada masing-masing tahapan dan

periode RPJMD Kabupaten Pesawaran sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala

Daerah terpilih. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja
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Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 yang merupakan  acuan bagi pelaksanaan

pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek di Kabupaten Pesawaran maka

disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 yang memuat

visi, misi, arah dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua

puluh) tahun sesuai dengan undang – undang nomor 17 tahun 2007 dan  tahapan

pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan masa efektif daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, pembangunan nasional

dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara/nasional. Pembangunan

daerah merupakan satu kesatuan yang sinergis dengan pembangunan nasional.

Pembangunan tersebut adalah serangkaian upaya berkesinambungan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan

masyarakat, bangsa dan Negara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran

disusun untuk memenuhi amanat Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan didasarkan kepada peran otonomi daerah serta fungsi penting RPJPD

Kabupaten Pesawaran. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan

RPJP Kabupaten Pesawaran adalah pemilihan kepala daerah secara langsung yang

dilakukan setiap periode lima tahunan. Pelaksanaan RPJPD 2005-2025 terbagi dalam

tahap-tahap perencanaan prioritas pembangunan dalam periodisasi perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Pesawaran sebagai dokumen perencanaan pembangunan

daerah merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran pada masing-masing tahapan dan

periode RPJMD Kabupaten Pesawaran sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala

Daerah terpilih. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja
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Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah,

yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang

mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,

serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten

Pesawaran.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Visi Pembangunan di dalam Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025, yaitu

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” dengan kebijakan misi

pembangunan nasional yang dipilih untuk mencapai visi nasional sebagai berikut;

1).Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab

berdasarkan falsafah Pancasila; 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 3)

Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu; 4) Mewujudkan pemerataan

pembangunan dan berkeadilan; 5) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 6) Mewujudkan

Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional; dan 7) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan

dunia internasional.

Dalam RPJP Nasional, Pemerintah memperhatikan komitmen yang dibangun

bersama dengan 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk

mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs), yang terdiri atas ; 1) Menghilangkan

angka kemiskinan absolut dan kelaparan; 2) Memberlakukan pendidikan dasar yang

universal; 3) Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; 4)

Menurunkan angka kematian anak; 5) Memperbaiki kesehatan maternal; 6) Memerangi

HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 7) Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;

dan 8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan

pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata

ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi

adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan

berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan

komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk

direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus

segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik,

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan

efisien.
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Mencermati perkembangan yang dinamis dan sangat cepat tersebut di atas serta

sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan RPJPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

maka diperlukan penyusunan rancangan RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005–

2025 yang sesuai dengan peraturan tersebut. Berbagai target pencapaian hasil, strategi,

kebijakan dan program perlu dirumuskan kembali untuk menjamin terlaksananya dan

tercapainya keberhasilan pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian

tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka pemikiran dalam penyusunan RPJPD

Kabupaten Pesawaran Tahun 2005 – 2025 didasarkan pada terselenggaranya

pembangunan daerah yang berkelanjutan.

RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005–2025 disusun dengan pendekatan

perencanaan politik, teknokratik, partisipatif dan dengan arah dari atas ke bawah (top

down) serta dari bawah ke atas (bottom up), dengan mengedepankan proses evaluasi,

prediksi dan analisis terhadap faktor – faktor internal dan eksternal yang berpengaruh

secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.

Acuan utama penyusunan RPJPD adalah rumusan visi, misi, dan arah

pembangunan jangka panjang daerah dengan mendasarkan kepada: 1) Data yang

berkaitan dengan indikator kesejahteraan masyarakat; 2) Statistik fungsi-fungsi

pemerintahan di bidang sosial budaya; Statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang

sosial budaya; 3) Statistik bidang pemerintahan umum; 4) Data bidang fisik prasarana;

dan 5) Kondisi ekonomi makro daerah. Karena RPJPD berfungsi sebagai dokumen publik

yang merangkum arah pembangunan dua puluh tahunan di bidang pelayanan umum

pemerintahan dan pembangunan, maka proses penyusunannya dilakukan melalui

serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan berbagai

unsur pelaku pembangunan (stake holders), eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta para

pakar akademisi yang berkompeten dengan memperhatikan kebijakan dan program

Pemerintah Provinsi dan Nasional.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025 disusun dengan

maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan daerah dalam kurun waktu 20 tahun,

yang akan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan Pembangunan.

RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan tujuan:
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1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah,

masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional dan

visi serta misi Kabupaten Pesawaran;

2. Untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Pesawaran;

3. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pesawaran;

4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan;

6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1.3 Landasan Hukum

1. 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);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

3. 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).

4. Undang-Undang No. 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).

5. Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007  tentang Pembentukan Kabupaten

Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 99)

7. 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);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan

Daerah;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. 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;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-2025;

1.4 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan daerah (regional development planning) secara

sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan kebijakan

dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

Kabupaten/Kota yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan

kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta

memperhatikan perkembangan nasional.

Dalam perkembangannya, dokumen perencanaan dalam pembangunan nasional

dan pembangunan daerah terdiri dari beberapa dokumen yang saling berhubungan dan

dipertimbangkan berdasarkan periode pembangunan. Secara rinci hubungan RPJPD

dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 1.
Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
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RPJP merupakan dokumen dengan urutan pertama dalam pembangunan daerah

yang memuat rencana pembangunan 20 tahun. RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun

2005-2025 yang merupakan perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahunan,

digunakan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Rancangan awal RPJPD

Kabupaten Pesawaran disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD

Provinsi Lampung serta memperhatikan RPJPD kabupaten/kota lainnya. Selain itu

Rancangan awal RPJPD Kabupaten Pesawaran disusun dengan berpedoman pada

RTRW Kabupaten Pesawaran dan dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Hubungan/keterkaitan antara RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025 dengan

dokumen perencanaan pembangunan lainnya diatas dimaksudkan untuk menjamin

bahwa :

1. Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah

kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas

pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;

2. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras

dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota masing-masing;

3. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan

kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya;

4. Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW

kabupaten/kota lainnya;

5. Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan

prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;

6. Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota,

sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.

Selain itu, RPJP Daerah harus menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lima

tahunan atau perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dalam

RPJP Daerah telah digariskan mengenai apa yang menjadi prioritas pembangunan lima

tahun pertama hingga lima tahun ke empat. Berkaitan dengan hal ini, maka visi, misi

kepala daerah yang sekaligus akan menjadi visi, misi dan program kerja di RPJMD maka

penjabaran kebijakan pembangunan ke dalam RPJM Daerah harus mengacu kepada

kebijakan RPJP Daerah.

Selanjutnya RPJM Daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis di Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), disamping itu akan dijabarkan pula di dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) yang merupakan perencanaan tahunan

daerah. Dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah itulah Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan masyarakat bisa mengacu sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan dalam

kerangka regulasi dan kerangka anggaran setiap tahun. Proses akhir dalam perencanaan
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disusunlah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman bagi

eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun

2005–2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal

RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,

gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi

serta aspek-aspek indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi

dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu

strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan

jangka panjang daerah.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH
Bagian ini menyajikan visi dan misi dalam dokumen RPJPD yang

menggambarkan keadaan atau cita–cita yang diinginkan dari hasil pembangunan

daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN
Dalam bagian ini diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah

berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan, pentahapan

pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas

masing-masing tahapan.

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN
Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah

kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

BAB VI. PENUTUP
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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;

Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten

Lampung Selatan yang di kukuhkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun

2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung tanggal 10 Agustus

2007 dan diresmikan pada tanggal 02 Nopember 2007 bersamaan dengan pelantikan Pejabat

Bupati yang pertama sehingga Kabupaten Pesawaran resmi menjadi kabupaten ke-11 di

Propinsi Lampung yang secara administratif membawahi 7 (tujuh) kecamatan dengan total luas

daratan + 117.377 Ha, luas area pesisir 1.997 km2 dan luas wilayah lautan teritorial dan laut 12

mil dari daratan + 10.339,23 Ha. Seluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran pada  awalnya

merupakan  bagian wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan induk

wilayah Kabupaten Pesawaran.

Letak wilayah Kabupaten Pesawaran yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar

Lampung menjadikan Kabupaten Pesawaran memiliki fungsi strategis sebagai wilayah

penyangga kotamadya.
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 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;

Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten

Lampung Selatan yang di kukuhkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun

2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung tanggal 10 Agustus

2007 dan diresmikan pada tanggal 02 Nopember 2007 bersamaan dengan pelantikan Pejabat

Bupati yang pertama sehingga Kabupaten Pesawaran resmi menjadi kabupaten ke-11 di

Propinsi Lampung yang secara administratif membawahi 7 (tujuh) kecamatan dengan total luas

daratan + 117.377 Ha, luas area pesisir 1.997 km2 dan luas wilayah lautan teritorial dan laut 12

mil dari daratan + 10.339,23 Ha. Seluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran pada  awalnya

merupakan  bagian wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan induk

wilayah Kabupaten Pesawaran.

Letak wilayah Kabupaten Pesawaran yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar

Lampung menjadikan Kabupaten Pesawaran memiliki fungsi strategis sebagai wilayah

penyangga kotamadya.
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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 22 151
2. Punduh Pidada 224,19 22.419 21 98
3. Kedondong 131,11 13.111 21 116
4. Way Lima 99,83 9.983 16 103

5. Gedongtataan 97,06 9.706 19 129

6. Negeri Katon 152,69 15.269 19 111
7. Tegineneng 151,26 15.126 15 80

Jumlah 1.173,77 117.377 133 788
Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka Tahun 2010

Potensi bahari yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran sangat istimewa. Hal ini

merupakan dampak positif dari keberadaan sejumlah gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar

di wilayah perairan laut Kabupaten Pesawaran. Secara keseluruhan terdapat 37 pulau yang

dimiliki Kabupaten Pesawaran dengan pulau terbesar adalah Pulau Legundi seluas + 1.742 Ha

dan pulau terkecil yang telah diketahui luasannya adalah Pulau Serdang dengan luasan + 1 Ha.

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 98 Padang Cermin Pertanian
7. Pulau Tembikil - Padang Cermin -
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/Peristirahatan
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 -
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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 2010

Sebagian daratan wilayah Kabupaten Pesawaran berupa

Pegunungan dengan gunung tertinggi adalah Gunung

Pesawaran (1.604 mdpl) terletak di Padang Cermin dan Gunung

Kadu Pandak (1.603 mdpl) di Kecamatan kedondong.

Tabel 2.3
Daftar Nama dan Tinggi Gunung Di Kabupaten Pesawaran

No. Nama Gunung Ketinggian (mdpl) Lokasi(Kecamatan)
1. Titi Bungur 1.527 Tegineneng
2. Tangkit Ulu Buha 1.526 Tegineneng

3. Tangkit  Bedah 1.525 Negeri Katon
4. Way Limus 1.531 Gedong Tataan

5. Tanjung Agung 1.602 Way Lima

6. Rawa Kijing 1.585 Way Lima
7. Kadu Pandak 1.603 Kedondong

8. Mangris 1.589 Kedondong
9. Ujung Pandang 500 Padang Cermin

10. Kawat 1.557 Padang Cermin

11. Pesawaran 1.604 Padang Cermin
12. Sulah 1.106 Padang Cermin

13. Umbul Lawi 1.564 Padang Cermin

14. Miwang 1.563 Padang Cermin
15. Dandar 1.562 Padang Cermin

16. 161.Petamusan 1.584 Padang Cermin
17. Batu Putih 1.565 Punduh Pedada

18. Liuh Berak 1.567 Punduh Pedada

19 Penyambungan 1.571 Punduh Pedada
Sumber : Pesawaran dalam angka tahun 2010
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24.463

Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Kelerengan  (Ha)

2.2 Kondisi Fisik Wilayah

2.2.1 Topografi dan Fisiografi

Permukaan daratan wilayah Kabupaten Pesawaran memiliki topografi yang sangat

variatif mulai dari datar, bergelombang, berbukit-bukit sampai pegunungan dengan kelerengan

0% sampai dengan >40%.

Tabel 2.4
Daftar Luas Wilayah Berdasarkan

Kelas Kelerengan Di Kabupaten Pesawaran

No. Kecamatan
Luas (Ha) / Kelas Kelerengan (%) Total

(Ha)0 – 8 >8 – 15 >15 – 25 >25– 40 >40
1. Punduh Pedada 5.265 2.999 3.723 6.542 1.604 20.134
2. Padang Cermin 5.540 8.613 8.204 12.394 1.971 36.632
3. Kedondong 3.969 2.530 2.599 1.560 88 10.745
4. Way Lima 5.315 4.932 1.584 2.506 1.018 15.355
5. Gedong Tataan 8.909 3.530 1.650 1.462 948 16.500
6. Negeri Katon 16.037 804 - - - 16.840
7. Tegineneng 14.431 72 - - - 14.503

JUMLAH 59.376 23.481 17.761 24.463 5.629 117.377
Sumber BPDAS WSS Tahun 2007

Grafik 2.1
Prosentase Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan Kelas Kelerengan

Secara umum ketinggian wilayah Kabupaten Pesawaran dari permukaan laut mulai dari

0 – 1.861 mdpl. Berdasarkan penyebarannya titik ketinggian atau peta ketinggian (relief) dapat

digolongkan menjadi 7 (tujuh) kelas fisiografi yang terinci pada table 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Daftar Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Ketinggian Dari Pemukaan laut

Di Kabupaten Pesawaran
No. Ketinggian (mdpl) Luasan (Ha) % Dari Luas Total
1. 0 - 100 22.924,64 19,53
2. > 100 – 200 46.303,07 39,45
3. > 200 – 300 11.251,34 9,59
4. > 300 – 400 12.686,18 10,81
5. > 400 – 500 7.177,69 6,12
6. >500 – 600 4.289,54 3,66
7. >600 15.735,53 10,85

Sumber :Renstra Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pesawaran 2009 - 2014
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Grafik 2.2
Prosentase Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan Ketinggian

2.2.2 Kondisi 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 2.6 berikut ini.

Tabel 2. 6
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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2.2.2 Kondisi Geologi

Secara geologi, di wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa Formasi yang
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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 2.6 berikut ini.

Tabel 2. 6
Formasi Geologi di Kabupaten Pesawaran

No Kecamatan
Simbol Jenis Batuan

Kds Kgk Km Pzg Pzgk Pzm Qa Qhv Qhy
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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
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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

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

2.2.3 Hidrologi

Menurut tata Hidro –Urrologi aliran sungai di wilayah

Kabupaten Pesawaran masuk dalam daerah aliran sungai

(DAS) Way Sekampung, Way Sekampung DS dan Way

Seputih. Ditilik dari pola drainase/aliran sungai wilayah

Kabupaten Pesawaran masuk dalam pola dendritik,

rectangular dan radial.

Pembentukan pola aliran sungai ini dipengaruhi oleh kondisi pergerakan tanah, topografi,

bentukan morfologi, jenis batuan, proses geomorfik, tata air dan bentukan areal volkan.

Pola dendritik dipengaruhi oleh unsur utama bentukan morfologi, jenis batuan dan proses

geomorfik. Unsur utama yang mempengaruhi pembentukan pola rectangular adalah topografi

wilayah yang juga dipengaruhi oleh pergerakan tanah (pergerakan tektonik) yang tergolong

besar. Untuk wilayah Kabupaten Pesawaran perbedaan gradient yang besar antara perbukitan dan

pegunungan sangat menentukan pembentukan aliran pola rectangular. Untuk area di puncak-

puncak gunung, bukit dan area hulu dengan bentuk hasil vulkanis yang mengerucut berperan

utama dalam pembentukan pola radial.

Tabel 2.7
Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS)

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
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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

Tabel 2.8
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
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
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2.2.4 Klimatologi

Menurut Badan Meteologi dan Geofisika (1973) wilayah

Kabupaten Pesawaran merupakan wilayah beriklim tropis

dengan rata-rata curah hujan b erkisar antara 161,8 mm,

dan rata-rata hari hujan 13,1 hari/bulan. Rata-rata

temperatur udara (suhu) berkisar antara 22,9O C – 32,4O C.

Selang rata-rata kelembaban udara relative (RH) yang

dimiliki antara 56,8% - 93,1%. Sedangkan rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal adalah

1008,1 Nbs dan 936,2 Nbs.

2.2.5 Tanah

Penyebaran jenis tanah yang dimiliki sangat

mempengaruhi kondisi lingkungan disuatu wilayah.

Beberapa jenis tanah yang terdapat  di wilayah

Kabupaten Pesawaran yang terinci sebagai berikut:

a) Regosol

Jenis tanah ini banyak tersebar di wilayah pesisir pantai di Kecamatan Padang Cermin

dan Punduh Pedada. Jenis tanah ini lebih dikenal dengan sebutan tanah pasir karena >

60% komposisinya terdiri dari pasir sehingga memiliki tekstur yang sangat kasar dan

memiliki porositas sangat tinggi. Tanah regosol merupakan jenis tanah yang baru

mengalami tahap perkembangan dari bahan endapan pasir pantai, berupa pasir kwarsa

(pasir putih). Jenis tanah ini tidak dapat digunakan sebagai lahan budidaya.

b) Gleisol

Jenis tanah ini banyak ditemui di bagian Barat Laut Kecamatan Gedong Tataan, Bagian

Barat Daya Kecamatan Negeri Katon, Bagian Utara Kecamatan Way Lima, Bagian Utara

Kecamatan Kedondong, dan Bagian Selatan, Tengah serta Timur Kecamatan Padang

Cermin. Selain itu, jenis tanah ini juga banyak ditemui di dekat pesisir Timur dan Selatan

Kecamatan Punduh Pedada.

Jenis tanah gleisol merupakan tanah yang terpengaruh oleh air, yang ditandai  dengan
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perkembangan dari bahan induk tua yaitu batuan liat dan batuan vulkanik masam,

dibawah pengaruh iklim basah yang ekstrim. Ciri khusus jenis tanah ini adalah adanya

penimbunan liat pada horizon B-2. Namun penimbunan liat pada horizon ini tidak

memenuhi syarat untuk menjadi horizon argilik karena peningkatan kadar liat kurang dari

1,2 kali kadar liat dilapisan atasnya. Jenis tanah ini memiliki kemiripan dengan jenis

tanah Podsolik. Jenis tanah Kambisol dapat berasosiasi dengan tanah Gleisol yang

dimanfaatkan untuk lahan pesawahan dan jenis tanah Kambisol Distrik yang berasosiasi

dengan jenis tanah Podsolik dimanfaatkan sebagai budidaya lahan kering dan

perkebunan.

d) Podsolik

Jenis tanah ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran dan 60 %

mendominasi wilayah Kecamatan Negeri Katon. Jenis ini merupakan tanah yang

berumur tua sehingga memiliki perkembangan yang lanjut. Pada lapisan horizon A telah

mengalami cucian liat dan unsure hara, dengan

kelas taksturnya lebih kasar dari lapisan

dibawahnya (horizon B). Tanah ini memiliki

tingkat kesuburan yang rendah, sifat

kemasaman tinggi, daya retensi dan fiksasi

terhadap unsure hara tinggi serta porositas

yang rendah. Jenis tanah ini banyak

dimanfaatkan untuk budidaya pertanian lahan

kering dan perkebunan. Namun melihat sifat

jenis tanah podsolik yang erosive dan mudah berubah menjadi kritis, jenis tanah podsolik

lebih cocok untuk pengembangan areal tanaman kehutanan.

2.2.6 Potensi Pergerakan Tanah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral tahun 2008, potensi pergerakan tanah di wilayah Kabupaten Pesawaran dapat dibagi

menjadi dua kelas yaitu kelas rendah dan menengah. Secara umum dalam kondisi tersebut,

kemampuan pergerakan struktur tanah di wilayah Kabupaten pesawaran cukup stabil dalam

mengantisipasi  terjadinya bencana tanah longsor dan banjir. Klasifikasi jenis pergerakan

potensi menengah besar di Kabupaten Pesawaran berada di Kecamatan Padang Cermin

dengan luasan mencapai 18.7234,33 Ha yang menyebabkan kawasan ini memiliki potensi

rawan bencana tanah longsor dan banjir.
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Tabel 2. 9
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

2.2.7 Biota Ekosistem

Eksoistem hutan di Kabupaten Pesawaran terdiri dari

ekosistem laut, rawa, mangrove, hutan pantai, hutan hujan

dataran rendah (0 – 500 mdpl), hutan hujan bukit (>500 – 1000

mdpl), hutan hujan pegunungan (>1000 mdpl). Luas hutan

mangrove di pesawaran adalah 1.200 Ha. Dalam hal ini

ekosistem hutan yang paling luas tersebar adalah ekosistem

hutan hujan dataran rendah. Variasi tipe ekosistem yang dimiliki

Kabupaten Pesawaran membentuk kenaekaragaman hayati

yang tinggi sehingga menjadi sumber kekayaan plasma nuftah.

Ekosistem laut memiliki kekayaan biota berupa berbagai jenis ikan, terumbu karang, rumpu laut

dan jenis-jenis biota lainnya yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di

Kabupaten Pesawaran

A. Flora

a. Hutan pantai dan mangrove

Hutan pantai dan mangrove berada di Pesisir pantai Kecamatan

Padang Cermin dan Punduh Pedada dengan tumbuh-tumbuhan yang

mendominasi adalah Terminalia cattapa, Pandanus sp, Baringtonnia sp,

waru laut, Calophyllum inophyllum, cemara laut (Cassuarina sp) dan

vegetasi bakau-bakauan diantaranya siapi-api, Avicenia sp dan Nipah

(Nypah fruticans), ficus (Ficus septica) dan Barringtonia asiatica.

b. Hutan hujan dataran rendah dan Hutan Hujan Pegunungan (Kawasan Hutan Lindung)

Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Pesawaran didominasi

jenis pohon di kawasan hutan lindung Kabupaten Pesawaran adalah

jenis Calophyllum, Euphorbiarceae, Lauraceae, Annonaceae dan

Meliaceae dan bambu-bambuan (Bambussa dan Gigantochloa). Pada

Calamus
sp.
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vegertasi bawah hutan di temui jenis-jenis rotan (Calamus sp), kantong semar (Nephentes

sp), bunga bangkai (Amorphopallus sp) dan paku-pakuan.

Kekayaan jenis-jenis epifit (anggrek) di kawasan hutan lindung di Kabupaten Pesawaran

tidak kalah variatif. Terdapat beberapa jenis anggrek yang cukup potensial keindahannya,

diantaranya anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis), anggrek kalung (Coelogyne dayana),

anggrek merpati (Dendrobium crumentum), anggrak balangan, anggrek macan dan lainnya..

B. Fauna
a) Hutan Mangrove dan pantai

Hutan mangrove merupakan

tempat tinggal bagi biota-biota

yang memiliki potensi ekonomi

tinggi. Akar-akar tumbuhan

mangrove selain sebagai

penahan abrasi, juga merupakan tempat bertelur, dan mencarai makan bagi beberapa jenis

biota seperti udang, ikan, kepiting dan biawak. Sementara bagian tajuk tumbuhan mangrove

merupakan tempat tinggal dan mencari makan bagi berbagai jenis burung diantaranya pelatuk

kayu (Setta frontalis), ekor kipas,bebek liar (Cairina scutulata). Kemudian jenis lainnya seperti

reptil (ular) dan kera (Macaca sp).

Demikian juga dengan hutan pantai, selain memiliki fungsi ekologis sebagai penahan

abrasi dan hempasan angin laut, hutan ini merupakan habitat berbagai satwa seperti kera

(Macaca sp), berbagi jenis burung, reptil dan serangga.

b) Hutan hujan dataran rendah dan pegunungan

Kekayaan satwa hutan hujan pegunungan di wilayah Kabupaten

Pesawaran merupakan asset yang sangat berharga. Berbagai spesies

satwa banyak ditemui disini diantaranya biawak, jenis primata yang dapat

ditemui antara lain siamang, kera ekor panjang (Macaca fascularis),

lutung. Jenis spesies lainnya terutama rusa sambar (Cervus unicolor),

kancil (Tregulus javanicus). Dalam kelompok burung dapat ditemui burung Rangkong

enggang gading (Buceros virgi), Srigunting (Dircrucus paradisaeus), Tepekong (Hemiprocne

comate), Paok (Pitta guajava), elang jawa, raja udang, burung hantu, muari batu dan jenis

burung lainnya. Dari kelompok reptil ditemui berbagai jenis ular, kadal, biawak dan

trenggiling.
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2.2.8 Tata Guna 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.

Jenis penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2010 adalah

didominasi oleh penggunaan hutan negara yaitu sebesar 36.491 Ha atau 31,99% 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 2.10

Grafik 2.4
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Prosentase Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran
Berdasarkan Jenis Penggunaan Lahan

Tabel 2. 10
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
5. Hutan Rakyat 13.300 11,33
6. Hutan Negara 36.491 31,99
7. Perkebunan 12.178 10,38
8. Lain-lain 8.389 7,15
9. Sementara Tidak Diusahakan 65 0,06

31,99%

10,38%

0,06%
0,28%

Prosentase Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Pesawaran

Lahan Irigasi Teknis
Lahan irigasi desa/Non Pu
Pekarangan
Padang rumput/Penggembalaan
Perkebunan
Rawa-rawa
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Tabel 2. 10
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
5. Hutan Rakyat 13.300 11,33
6. Hutan Negara 36.491 31,99
7. Perkebunan 12.178 10,38
8. Lain-lain 8.389 7,15
9. Sementara Tidak Diusahakan 65 0,06

2,40%
2,36% 0,86% 1,83%

3,43%

7,50%

19,56%

6,03%

0,01%

11,33%

10,38%
7,15%

0,28% 0,54% 0,22%
Prosentase Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Pesawaran

Lahan irigasi setengah teknis Lahan irigasi sederhana
Lahan irigasi desa/Non Pu Tadah hujan Lebak

Tegal/huma Ladang/Huma
Padang rumput/Penggembalaan Hutan rakyat Hutan negara

Lain-lain Tidak/belum diusahakan
Tambak kolan/empang/tebat
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Tabel 2. 10
Jenis Dan Luas Penggunaan Lahan Di Tiap Kecamatan

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009
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Lahan
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Tidak
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Jumlah %

Satu Kali Dua Kali
I LAHAN SAWAH
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1,83%
0,21%

7,50%

19,56%

6,03%

Prosentase Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Pesawaran

Lahan irigasi sederhana
Lebak
Ladang/Huma
Hutan negara
Tidak/belum diusahakan
kolan/empang/tebat
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Tabel 2. 10
Jenis Dan Luas Penggunaan Lahan Di Tiap Kecamatan

Kabupaten Pesawaran Tahun 2009
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Lahan

Dalam Setahun
Ditanami Padi
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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
5. Hutan Rakyat 13.300 11,33
6. Hutan Negara 36.491 31,99
7. Perkebunan 12.178 10,38
8. Lain-lain 8.389 7,15
9. Sementara Tidak Diusahakan 65 0,06
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No. Jenis Penggunaan
Lahan

Dalam Setahun
Ditanami Padi

Sementara
Tidak

Diusahakan
Jumlah %

Satu Kali Dua Kali
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 dan Statistik Pekebunan dan  Kehutanan 2010

2.2.9 Tingkat Kerawanan Bencana

Dari Tabel 2.9 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 yang memiliki potensi rawan bencana longsor. Bencana banjir

berpotensi terjadi di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pedada akibat dari meluapnya

sungai-sungai di wilayah tersebut pada musim hujan. Potensi bencana banjir ini juga

disebabkan oleh luasnya areal lahan kritis sehingga proses penyerapan air oleh tanah tidak

dapat berlangsung dengan baik.

Tabel 2. 11
Luas Lahan Kritis Diluar Kawasan Hutan

Di Kabupaten Pesawaran

No. Kecamatan Luas
Wilayah (Ha)

Luas Lahan
Kritis (Ha)

% luas
Total

1. Padang Cermin 16.500 5.351,17 32,43
2. Punduh Pidada 10.745 4.432,83 41,26
3. Kedondong 16.840 3.242,35 19,25
4. Way Lima 36.632 1.107 3,02
5. Gedongtataan 20.135 2.308 11,46
6. Negeri Katon 14.503 3.090 21,31
7. Tegineneng 15.355 3.819 24,87

Jumlah 117.377 23.350,35
Dinas Perkebunan dan Kehutanan 2010

Tabel 2. 12
Luas Lahan Kritis Diluar  dan didalam Kawasan Hutan

Di Kabupaten Pesawaran
Berdasarkan Kelas Kekritisan

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan 2010

No
.

Kecamatan
Kelas Kekritisan Lahan

Tubuh Air
Total
(Ha)

Tidak
Kritis

Potensial
Kritis

Agak
Kritis

Kritis Sangat
Kritis

1. Padang Cermin 3.765 7.465 3.284 1.986 - - 16.500
2. Punduh Pidada 3.084 826 4.645 2.086 105 - 10.745
3. Kedondong 3.751 10.811 581 1.697 - - 16.840
4. Way Lima - 2.784 11.631 12.340 9.774 103 36.632
5. Gedongtataan - 414 5.697 9.950 4.074 - 20.135
6. Negeri Katon - 13.454 450 599 - - 14.503
7. Tegineneng 1.909 3.785 4.585 4.946 130 - 15.355

Jumlah 12.510 39.539 30.872 33.605 14.082 103 117.377
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Karena sebagian wilayah Kabupaten Pesawaran  merupakan kawasan pesisir yang berhadapan

langsung dengan Samudera Indonesia, maka sepanjang pesisir tersebut merupakan kawasan

rawan bencana abrasi, tsunami dan terpaan angin kencang apabila ekosistem hutan pantai dan

mangrove telah mengalami kerusakan.

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%).

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 2.13 dan Gambar. 2.5

Tabel 2. 13
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.
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Berdasarkan Jenis Penggunaan Lahan

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 2.14.

Tabel 2.14
Proyeksi Jumlah 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
Grafik. 2.5
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b. 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 2.15

Tabel 2. 15
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

c. 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 2.16
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Tabel 2.16
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

Tabel 2.6
Komposisi Penduduk Kabupaten Pesawaran

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008

Sumber : Pesawaran dalam angka 2009

d. 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.

408.105

3.226
3.002

426

1.916

3.343

5.259

Jumlah Pemeluk (Jiwa)

Islam Kristen
Katolik Hindu
Budha Lainnya
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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.

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.

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
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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 2.17 dan Tabel 2.18.
Tabel 2. 317

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

Tabel 2. 18
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

Gambar 2. 7
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.
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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-angka pertumbuhan pada

setiap sektor dan pertumbuhan agregat dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
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 2.20

Tabel 2. 20
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
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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

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 2.21.

Tabel 2. 21
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. Secara keseluruhan jumlah puskesmas induk

yang terdapat di Kabupaten Pesawaran adalah sebanyak
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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 2.22.

Tabel 2.22.
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. Kecamatan Punduh Pedada, Kedondong, Way Lima

tidak memiliki Pura dan Vihara. Jumlah sarana peribadatan dapat dilihat pada Tabel 2.23.
Tabel 2. 23

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
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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. Kecamatan Punduh Pedada, Kedondong, Way Lima

tidak memiliki Pura dan Vihara. Jumlah sarana peribadatan dapat dilihat pada Tabel 2.23.
Tabel 2. 23

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
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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 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
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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.

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 2.24.

Tabel 2. 24
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 diketahui dengan pasti. Banyaknya jumlah

pelanggan berdasarkan kantor jaga di Kabupaten Pesawaran diperlihatkan dalam Tabel 2.25.
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Tabel 2.25
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.

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.
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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 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 limbah dan sampahnya

dilakukan secara individual setiap rumah tangga ditimbun/dibakar untuk sampah padat.

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
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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 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 2.26.

Tabel 2. 26
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

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 2.27.

RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025 - 39 -

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

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 2.27.

RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025 - 39 -

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

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 2.27.

RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025 - 39 -

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

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 2.27.



RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025 - 40 -

Tabel 2. 27
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 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 2.28
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Tabel 2. 28
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 :

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
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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.

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

2.8.1 Potensi Wisata Alam

Wisata alam di Kabupaten Pesawaran terbagi menjadi 2 (dua)

kelompok yaitu kelompok wisata alam bahari dan non bahari. Dari segi

jenis dan objek yang dimiliki, potensi wisata bahari 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. Sedangkan potensi wisata alam non bahari

yang banyak diminati di Kabupaten Pesawaran adalah lokasi air terjun.
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Secara rinci obyek wista alam di Kabupaten Pesawaran terurai pada tabel berikut.

Tabel 2. 29.
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 *)
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 Pedada *)
r. Pantai Pancur Permai  17 Ha Sukarame, Punduh Pedada Pribadi
s. Pulau Legundi *) Punduh Pedada *)
t. Pulau Balak  42 Ha Pagar Jaya, Punduh Pedada Pribadi
u. Lunik Resort *) Punduh Pedada *)
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.

2.8.2 Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Pesawaran meliputi perikanan air laut dan

perikanan air tawar. Peng embangan 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
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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 seka rang telah banyak dilakukan.

2.8.3 Potensi Peternakan

Pengembangan peternakan di wilayah Kabu paten 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 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 2.30).

Tabel 2.30
Arahan Kawasan Peternakan

Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2031

Sumber : RTRW Kab. Pesawaran, 2010.

2.8.4 Potensi Perkebunan

Luas areal tanaman perkebunan utama di Kabupaten Pesawaran 41.717.25 Ha terdiri dari:

a. Perusahaan Perkebunan Rakyat  (PR) = 42.835,50 Ha

Jenis Ternak Kecamatan

Sapi Perah Kedondong, Punduh Pedada, Padang Cermin dan Way Lima
Sapi Potong Kedondong, Punduh Pedada, Padang Cermin dan Way Lima
Kerbau dan Domba Kedondong, Punduh Pedada, Padang Cermin dan Way Lima
Kambing Kedondong, Punduh Pedada, Padang Cermin dan Way Lima
Unggas Kedondong, Punduh Pedada, Padang Cermin dan Way Lima
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b. Perusahaan Besar Negara (PBN) = 5.293 Ha

c. Perkebunan Besar Swasta = 63 Ha

Komoditas utama/unggulan dari sektor perkebunan adalah :

a. Kelapa dalam = 13.782,75 Ha

b. Kakao = 15.229,75 Ha

c. Karet = 5.071,500 Ha

d. Kopi robusta = 3.975,50 Ha

e. Lada = 687,50 Ha

Pembangunan perkebunan diupayakan untuk

mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, tenaga

kerja, penataan wilayah maupun masalah

lingkungan dengan mewujudkan perkebunan

yang efisian dan produktif  untuk meningkatkan

taraf hidup, kemakmuran masyarakat secara

merata dan berkelanjutan melalui pengelolaan

sumberdaya kebun secara optimal dan

berkesinambungan.

8.5 Pontensi Kehutanan

Kawasan Hutan hujan dataran rendah dan hutan

hujan pegunungan di Kabupaten Pesawaran secara

fungsinya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kawasan hutan lindung:

a. Kawasan hutan lindung register 21 Perintian

Batu seluas 4.631,76 Ha

b. Kawasan hutan lindung register 20 Pematang

Kubuato seluas 7.954,70 Ha

c. Kawasan hutan lindung register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman seluas

21.249,31 Ha

2. Kawasan hutan Produksi  Tetap register 18 Tangkit Titi Bungur I seluas 1.955 Ha.

Bedasarkan status lahan, hutan di Kabupaten Pesawaran dapat di kelompokkan menjadi :

a. Kawasan Hutan Negara

Lahan kawasan hutan Negara mutlak milik Negara dengan fungsi sesuai dengan yang telah

ditetapkan olehn Negara.

b. Hutan Rakyat.
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Hutan rakyat adalah lahan milik rakyat yang digunakan untuk

budidaya kehutanan. Hutan rakyat di Kabupaten Pesawaran

merupakan lahan yang digunakan untuk memproduksi kayu

rakyat guna pemenuhan kebutuhan akan bahan baku kayu.

Jenis –jenis tanaman kayu-kayuan yang terdapat di tegakan

hutan rakyat adalah sengon, jati, jabon dan cempaka..

Fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetap di Kabupaten Pesawaran saat

ini mengalami penurunan akibat dari kegiatan bercocok tanam di dalam kawasan hutan yang

dilakukan oleh masyarakat, penebangan liar dan pembangunan pemukiman. Berbagai kegiatan

illegal tersebut telah meninggalkan jejak lahan-lahan terbuka dan kritis di dalam kawasan hutan.

Tabel 2. 31
Luas Lahan Kritis Didalam Kawasan Hutan

Di Kabupaten Pesawaran

No Kawasan Hutan
(Register)

Luas total
(Ha)

Luas Lahan
Kritis (Ha)

1. Hutan Produksi Reg. 18 Titi Bungur 1.955 118,4
2. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman

Reg. 19
21.949,31 -

3. Hutan Lindung Reg. 20 Pematang Kubuato 7.954,70 773
4. Hutan Lindung Register 21 Perintian Batu 4.631,76 2.779

Total 36490,77 3670,4
Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan 2010

2.8.6 Potensi 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.

Grafik. 2.3
Luas Kawasan Lahan Kritis di Dalam Kawasan Hutan yang Dikelola oleh

Kabupaten Pesawaran
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 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 Pedada.

 Batu Granit di Kecamatan Tegineneng dan Kedondong.

 Batu Marmer di Kecamatan Negeri Katon.

2.8.7 Potensi Pertanian

KOMODITAS TANAMAN PANGAN

Luasan areal yang potensial untuk pengembangan

komoditas pertanian seluas 13.121 Ha atau 11.18

% dari luas wilayah Kabupaten, tegal/kebun

30.382 Ha (25,88 %) dan Perkebunan 13.100 Ha

(11,16 %). Persediaan pangan sebagai sumber gizi bagi kehidupan, merupakan kebutuhan

pokok yang harus dikonsumsi setiap hari.

Menurut data pertanian tahun 2009, Besarnya luas panen dan produksi padi di

Kabupaten Pesawaran tahun 2009 adalah 27.188 Ha dan 134.707 Ton. Sedangkan untuk

tanaman pangan lainnya masing-masing yaitu jagung 19.473 Ha dan 102.396 Ton, ubi kayu

2.829 Ha dan 64.459 Ton, ubi jalar 252 Ha dan 2.472 Ton, kacang tanah 342 Ha dan 454 Ton,

kacang hijau 293 Ha dan 289 Ton, serta kacang kedelai 570 Ha dan 664 Ton.
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Tahun 2009 Produksi Padi terbesar terdapat di Kecamatan Kedondong, disusul oleh

Kecamatan Gedongtataan. Produksi padi Gabah Kering Giling adalah yang terbesar dalam

beberapa tahun terakhir.

KOMODITAS HORTIKULTURA

Komoditas Hortikultura terdiri dari komoditas

sayuran dan buah-buahan semusim, buah-

buahan dan sayuran tahunan, tanaman obat dan

tanaman hias. Komoditas buah-buahan yang ada

di Pesawaran antara lain jenis tanaman buah-

buahan tahunan seperti: mangga, durian, pepaya, pisang dan rambutan. Sedangkan yang

digolongkan dalam sayuran: kacang panjang, cabe dan ketimun.

2.8.8 Potensi 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 manufaktur pengolahan hasil hasil pertanian dan

perkebunan (Industri non polutan).

Tabel 2.32
Jenis – Jenis Industri Kecil din Kabupaten Pesawaran

No. Jenis Industri Jumlah
Usaha *)

Tenaga
Kerja

(orang)*)

Kapasitas Produksi
Per tahun Satuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Minuman ringan - - - Liter
2. Es Balok 2 21 36.600 Ton
3. Nata de coco - - - Kaleng
4. Tepung Kelapa/Sari Kelapa - - - Ton
5. Minyak Kelapa - - - Ton
6. Tapioka - - - Ton
7. Pelet Gaplek - - - Ton
8. Pakan Ternak 1 229 200 Ton
9. Pakan Udang - - - Ton

10. Sortase Kopi Jagung Lada - - - Ton
11. Mie Instan - - - Bungkus
12. Kacang Atom - - - Ton
13. Rempah-rempah - - - Ton
14. Pengolahan Udang - - - Ton
15. Pengolahan Kayu 2 218 24.000 M2

16. Furnitur dari kayu - - - Unit
17. Karoseri - - - Unit
18. Particle Board 1 60 48.000 M2

19. Kotak Kertas Karton - - - Ton
20. Industri Produk dari Beton 1 38 49.777 Unit
21. Cet Beton 1 15 50.000 Buah
22. Bantalan Beton - - - Buah
23. Genteng Beton - - - Buah
24. Genteng Glazur - - - Buah
25. Crumb Rubber - - - Ton
26. Karung Plastik - - - Lembar
27. Batu Andesit/Split - - - M2

28. Produk Aluminium - - - Buah
29. Perbengkelan - - - Unit
30. Marmer Alam 2 50 1.600.000 M2

31. Pengrajin Batu Marmer Alam 1 50 50.000 M2

32. Ubin Marmer 1 100 360.000 M2

33. Kopi Bubuk - - - Ton
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34. Wood Profile 1 15 12.000 M2

35. Floting dan Profile - - - M2

36. Arang Batok - - - Ton
37. ART dari Plastik - - - Ton
38. Komponen Bahan Bangunan 1 10 6.000 Unit
39. Industri Sabun Deterjen - - - Ton
40. Lampung Post - - - Eksemplar
41. Pengerangan Jagung - - - Ton
42. Peleburan accu 1 10 300 Ton
43. Karet Press 1 5 75 Ton
44. Pengolahan Air Minum 1 5 60.000 Fis
45. Kapur 1 4 300 Ton
46. Pengolahan Biji - - - Ton

Jumlah 18 830 2.297.252
Sumber : Pesawaran dalam angka 2010

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 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)
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 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;

 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;
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 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.

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,
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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.

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 termasuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Selanjutnya dengan pertimbangan potensi dan berbagai kemungkinan perkembangan

masing-masing kecamatan, serta kebijakan yang ada maka Kabupaten Pesawaran dapat dibagi

menjadi sebagai berikut :

 Pusat kegiatan untuk tingkat kabupaten Pesawaran atau Pusat Kegiatan Wilayah Promosi

(PKWp), dengan fungsi sebagai;

 Pusat pemerintahan kabupaten & kecamatan

 Permukiman perkotaan

 Pendidikan skala regional
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 Perdagangan dan jasa

 Kesehatan

 Agropolitan

 Pariwisata

 Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dengan fungsi sebagai;

 Pusat pemerintahan kecamatan.

 Pusat industri

 Perdagangan skala lokal.

 Penunjang agropolitan dan minapolitan

 Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) dengan fungsi sebagai;

 Pusat pemerintahan kecamatan

 Permukiman perkotaan

 Padang cermin sebagai pusat minapolitan tangkap

 Kawasan penunjang agropolitan

 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan fungsi sebagai;

 Pusat pemerintahan kecamatan

 Permukiman perdesaan

 Kawasan penunjang agropolitan dan minapolitan.

2.11 Potensi Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa kawasan yang dapat diusulkan sebagai

kawasan strategis kabupaten (lokal), yaitu :

1. Kawasan Industri 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 Museum 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
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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.

4. Kawasan Agropolitan Kecamatan
Kawasan Agropolitan 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.

b. DPA  untuk bahan baku berbasis  tanaman pangan dan hortikultura.

c. DPA untuk penghasil bahan baku berbasis peternakan.

5. Kawasan Perkotaan
Kawasan perkotaan 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 wilayah

ini akan berkembang pada masa mendatang.

2.12 Zona Pemanfaatan Khusus

Zona pemanfaatan khusus di Kabupaten Pesawaran adalah zona yang diperuntukkan bagi

tujuan primer yang tertentu seperti pangkalan militer, pelabuhan terminal dan cargo.

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) di Teluk ratai Padang Cermin

.
b. Pelabuhan Pengumpan lokal

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.
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3.1 Isu Strategis Nasional

1. Pencapaian laju pertumbuhan ekonomi dan percepatan pertumbuhan ekonomi

Pemerintah NKRI tengah memacu percepatan pertumbuhan ekonomi dengan target

pada tahun 2011 sebesar 7 %. Pada periode 2004-2008 capaian laju pertumbuhan

ekonomi sekitar 6% selama belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat

Indonesia yang sejahtera. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tertinggal dan

tidak dapat 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.

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 berkelanjutan dan

terarah.

2. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan antar pelaku usaha.

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi nasional lebih terfokus di wilyah perkotaan atau

pusat pemerintahan sehingga menimbulkan kesenjangan antar daerah. Kondisi ini

semakin memburuk dengan adanya perberdaan pertumbuhan ekonomi antara pelaku

usaha yang memilki modal besar dengan pelaku usaha bermodal kecil. Keadaan ini

acapkali menimbulkan gejolak sosial dikalangan masyarakat yang berujung pada

konflik-konflik  SARA. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, seharusnya  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
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para 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.

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 dan disetiap lapisan masyarakat.

3. Kerusakan lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumberdaya alam dalam pembangunan ditujukan untuk meningkatkan

percepatan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan dan tidak mengindahkan sistem

pengelolaan yang optimal serta lestari justru akan membuat laju pertumbuhan dan

percepatan pertumbuhan ekonomi terhenti akibat dari menyusutnya, bahkan

hilangnya ketersediaan sumberdaya alam dan rusaknya lingkungan hidup. Kondisi

tersebut dapat mengakibatkan kerawanan pangan dan energi secara

berkepanjangandan meningkatkan biaya untuk mendapatkan kehidupan yang

berkualitas karena menurunnya daya dukung lingkungan untuk memberi kehidupan

yang berkualitas. Belakangan ini sering terjadi fenomena negatif dari alam akibat

kerusakan lingkungan seperti pemanasan global yang mengakibatkan perubahan

iklim bumi, kemarau, kekurangan air bersih, wabah/ epidemik penyakit manusia, hama

dan penyakit hewan ternak serta tanaman, banjir, longsor serta terpaan angin

kencang yang mematahkan sendi-sendi kehidupan.

4. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur

Keberhasilan pembangunan tidak akan terwujud tanpa dukungan infrastrukur yang

memadai secara kualitas maupun kuantitas di semua sektor. Pemerintah telah

menaikkan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada

setiap periode pembangunan, namun  hasilnya masih jauh dari kata memadai.

Ketersediaan infrastruktur pada skala nasional maupun daerah masih sangat minim,

kenyataan ini memyebabkan produktivitas pertanian kurang terdongkrak, ketersediaan

air bersih untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sangat kurang, polusi lingkungan

dan bencana alam semakin meningkat.
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5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa atau daerah dipengaruhi oleh banyak

faktor diantaranya adalah sumberdaya alam dan kualitas sumberdaya manusia yang

dimiliki. Pembangunan nasional NKRI pada dasarnya berlandaskan pada upaya

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan

kehidupan bangsa sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945. Kerangka

pembangunan itu sendiri pada dasarnya diarahkan pada peningkatan peran serta

rakyat atau masyarakat pada setiap tahapan proses pembangunan,  oleh sebab itu

kualitas penduduk sebagai modal dasar pembangunan diupayakan terus meningkat

baik dari aspek fisik berupa peningkatan mutu keseheatan, aspek intelektualitas

berupa peningkatan mutu pendidikan, aspek kesejahteraan ekonomi berupa

peningkatan kemampuan daya beli dan aspek moralitas berupa peningkatan budi

pekerti luhur, keimanan serta ketaqwaan. Seiring dengan meningkatnya kualitas

sumberdaya manusia maka  secara alami patisipasi penduduk dalam pembangunan

akan meningkat.

Kualitas sumberdaya manusia/penduduk secara fisik dapat diukur dari tingkat

kesehatan dan status kesehatan penduduk. Kesehatan merupakan faktor penting

dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia karena faktor kesehatan sangat

menentukan produktivitas pembangunan. Saat ini pembangunan kesehatan diarahkan

pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, peningkatan mutu dan

jumlah pelayanan serta akses kesehatan untuk meningkatan kualitas kehidupan, usia

harapan hidup, kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Tingkat pendidikan/pengetahuan penduduk sebagai salah satu indikator kualitas

sumberdaya manusia merupakan faktor penentu percepatan pertumbuhan ekonomi

dan tingkat produktivitas pembangunan. Pembangunan bidang pendidikan ditujukan

untuk mengatasi permasalahan kesenjangan akses pelayanan pendidikan, rendahnya

mutu pendidikan, rendahnya motivasi dan peran masyarakat dalam pembangunan

pendidikan, relevansi pendidikan dengan modernisasi informasi, ilmu pengetahuan

dan teknologi serta kebutuhan lapangan pekerjaan.

Daya beli masyarakat dapat menjadi indikator dari kemampuan masyarakat dalam

mengakses sumberdaya ekonomi secara luas. Peningkatan derajat daya beli

masyarakat akan berdampak pada peningkatan standar hidup layak masyarakat.

Budi pekerti luhur, moralitas dan sifat religius penduduk memiliki peran penting dalam

mencapai keberhasilan peningkatan kualitas sumberdaya manusia guna mewujudkan

keberhasilan pembangunan. Budi pekerti luhur, moral yang baik serta keimanan dan

ketaqwaan merupakan kontrol internal bagi individu yang pada akhirnya

mempengaruhi perilaku masyarakat untuk selalu melakukan kegiatan yang positif dan
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menghindari kegiatan yang berdampak negatif atau bersifat menghambat

pembangunan nasional seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan lainnya.

6. Supremasi birokrasi dan hukum

Sistem birokrasi dan kualitas hukum sangat menentukan dalam persaingan ekonomi

global dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem birokrasi yang rumit

dan buruk akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi serta menurunkan minat investor

sehingga daya saing nasional terhadap pasar global rendah. Penegakkan hukum juga

menjadi hal yang penting untuk menarik investor dan mendukung pembangunan

nasional. Keamanan,kenyamanan, keadilan  dalam berusaha menjadi pertimbangan

utama investor dan masyarakat secara umum. Di lain sisi pemberantasan korupsi,

kolusi dan nepotise yang menjadi penghambat pembangunan harus terus ditingkatkan

melalui penegakan dan perbaikan sistem hukum di Indonesia.

7. Degradasi moral dan budaya bangsa.

Modernisasi telah menggerus nilai-nilai budaya bangsa yang luhur. Generasi muda

bangsa banyak berkiblat ke dunia barat dalam perilaku sehari-hari. Pergaulan bebas,

narkotika dan berfoya-foya merupakan sebagian kecil dampak negatif dari penurunan

moral dan budaya bangsa yang sulit untuk dibendung. Pembangunan mora bangsa

seharusnya lebih diarahkan pada penanaman dan penjiwaan nilai-nilai luhur budaya

bangsa yang religius dan taat aturan dimasyarakat terutama di kalangan pemuda agar

mampu menyaring gelombang modernisasi yang negatif.

8. Pengangguran dan kemiskinan

Kemiskinan sangat berpengaruh pada penurunan kualitas penduduk yang berarti

merupakan penurunan kualitas dan produktivitas pembangunan. Kemiskinan juga

merupakan pencetus masalah-masalah sosial dan lingkungan. Kemiskinan

menimbulkan angka pengangguran meningkat, gangguan keamanan meningkat,

peningkatan angka prostitusi, peningkatan jumlah anak jalanan dan angka putus

sekolah. Intinya kemiskinan adalah permaslahan multifaset yang harus ditangani

serius dengan melibatkan semua sektor secara berkelanjutan.

3.2 Isu Strategis Propinsi Lampung
1. Percepatan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi lokal

Petumbuhan ekonomi lokal harus berlandaskan pada kekhasan atau spesifikasi

keunggulan daerah agar pertumbuhan ekonomi lokal terbentuk secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi lokal itu sendiri dapat diukur dengan besaran komponen

indeks pembangunan manusia (IPM). Pembangunan lokal juga harus memperhatikan

ketersediaan dan kondisi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki. Secara
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umum laju pertumbuhan ekonomi lokal dan pertumbuhan PDRB suatu daerah

merupakan tolak ukur atas keberhasilan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Provinsi Lampung merupakan wilayah yang memiliki keunggulan dalam bidang

agribisnis dan pariwisata, terutama wisata bahari  yang  merupakan tumpuan

pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung.

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung juga harus melibatkan peran serta

penduduknya sebagai pelaku pembangunan oleh karena  itu diperlukan peningkatan

ilmu pengetahuan dan keterampilan penduduk Propinsi Lampung. Pemanfaatan

tenaga asing dalam proses pembangunan di Propinsi Lampung semestinya lebih

diarahkan untuk proses pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan serta teknologi

kepada penduduk  Lampung agar selanjutnya dapat berperan aktif dalam kegiatan

pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung harus berbasis kerakyatan yang berarti

perekonomian didasarkan dari bentuk-bentuk kegiatan yang telah tumbuh dan

berkembang dimasyarakat, diminati masyarakat dan sesuai dengan karakteristik,

potensi dan daya dukung wilayah.

Dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi lokal di Propinsi Lampung, sektor

industri yang mampu menyerap tenaga kerja, mampu menghasilkan produk-produk

yang kompetitif pada skala regional maupun nasional dengan menggunakan bahan

baku yang bersumber dari dalam daerah. Industri di Propinsi Lampung  yang

diharapkan tidak hanya berupa industri primer yang hanya mampu menghasilkan

bahan baku, tetapi industri sekunder dan tersier yang mampu menghasilkan barang

jadi dan siap pakai atau siap konsumsi.

Untuk memacu tumbuh kembangnya sektor perindustrian yang dapat memacu

pertumbuhan ekonomi lokal diperlukan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif

dalam upaya peningkatan investor daerah maupun asing. Namun yang perlu

diperhatikan adalah investor sebagai penanam modal yang diberdayakan diarahkan

sebagai mitra rakyat yang  tidak mematikan perekonomian masyarakat lokal.

2. Memperkuat ketahanan pangan

Suatu daerah dinyatakan memiliki ketahanan pangan yang kuat apabila mampu

memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dengan jumlah yang cukup dan kualitas

yang baik, sesuai kebutuhan dan tepat waktu dengan harga yang terjangkau.

Kebutuhan pangan yang dimaksud bukan saja kebutuhan pangan primer berupa

karbohidrat tetapi juga kebutuhan pangan tambahan untuk peningkatan kualitas gizi

masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai modal

dasar pembangunan. Peningkatan kualitas gizi masyarakat yang diharapkan meliputi

pemenuhan kebutuhan karbohidrat, protein, mineral dan vitamin.
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Di Propinsi Lampung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui

peningkatan ketahanan pangan ditempuh dengan menggalakkan program

peningkatan produktivitas tanaman pangan dan keanekaragaman komoditas bahan

pangan beserta hasil olahannya serta menanamkan kebiasaan mengkonsumsi

makanan olahan non beras.

Ketahanan pangan dapat dimaknai pula dengan kondisi swa sembada pangan. Untuk

mencapai kondisi swasembada pangan di Propinsi Lampung merupakan tantangan

yang berat. Kondisi swasembada pangan akan terwujud apabila pembangunan sektor

pertanian dari tingkat hulu sampai dengan hilir dapat dilakukan secara baik, terarah

dan berkelanjutan. Dengan pertimbangan bahwa perluasan lahan pertanian untuk

peningkatan produktivitas tidak mungkin lagi dilakukan karena berbagai alasan, maka

intensifikasi lahan pertanian menjadi pilihan tunggal untuk meningkatkan produktivitas

pertanian. Disisi lain, perencanaan tata guna lahan di Propinsi Lampung harus lebih

memperhatikan aspek-aspek  ketersediaan lahan untuk pertanian dan pendukungnya.

Sementara itu, peningkatan produksi dan produktivitas bahan pangan sangat 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.

Pengembangan lumbung pangan di daerah merupakan salah satu alternatif upaya

peningkatan ketahanan pangan di Propinsi Lampung. Penambahan anggaran biaya

untuk pengembangan lumbung pangan ditujukan untuk meningkatkan peran aktif

masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan

3. Pengembangan industri berbasis pertanian.

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.
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Pada bidang perikanan komoditas yang dapat dikembangkan adalah produk ikan laut;

pada bidang peternakan adalah sapi potong dan ayam potong.  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

4. Penurunan angka kemiskinan

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.
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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.

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.
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5. 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.

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
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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.

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.

6. 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 dan sarana

prasarana dalam pengendalian jumlah penduduk menjadi lebih tertata.
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7. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

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 aktif

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 dan menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas SDM

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.

Berkaitan dengan era globalisasi, maka tidak tertutup kemungkinan pergerakan

masyarakat antarwilayah, 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.
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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.

8. 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.

9. Penanganan dampak krisis ekonomi global

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 tidak pernah diprediksikan oleh siapapun

dan imbas dari krisis tersebut telah melanda ke seluruh dunia. Dampak 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.
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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.

10. Peningkatan pariwisata dan pelestarian budaya daerah

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 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.

11. Pembangunan dan 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



RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025 - 77 -

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.

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

bebas hambatan 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.
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12. 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.

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.

13. Pengembangan daerah otonom 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 menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat

yang berada di daerah yang telah dimekarkan.
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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).

14. Pengembangan potensi unggulan daerah

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.

15. Pengembangan kawasan strategis

Undang Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang Undang

No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang 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 TA 2006 dan telah difinalisasi pada tahun 2009.  Dengan demikian,

RTRW Provinsi Lampung yang telah direvisi akan digunakan sebagai acuan untuk

RPJM 2011-2015.

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
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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.

16. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

1. 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

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 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.

2. Antisipasi Krisis Air

Isu krisis air bermula dari kondisi hutan di Provinsi Lampung sudah sangat

memprihatinkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.  Penurunan luas
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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.

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.

3. 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.
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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.

4. 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 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,
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termasuk Pemerintah Pusat, guna mengoptimalkan berbagai sumber energi

alternatif terbarukan, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun nasional.

17. 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.

3.3 Isu Strategis Kabupaten Pesawaran

Memperhatikan isu-isu strategis pada tingkat nasional, provinsi, dan daerah maka isu

strategis pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 - 2025 dirumuskan sebagai

berikut:

3.3.1 Pembangunan Ekonomi

a. Pengangguran dan kemiskinan

Pengangguran di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tingkat yang relatif rendah

sebesar 6,64 dan namun angka kemiskinan yang ada masih tinggi hal ini

ditunjukkan dengan persentase keluarga prasejahtera relatif tinggi 46.35 persen.
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b. Belum tersusunnya Pola investasi untuk PMA dan PMDN yang nyata dan mampu

menggerakkan perekonomian lokal masyarakat daerah hal ini ditunjukkan dengan

belum adanya data spasial potensi investasi PMA dan PMDN, serta arahan pola

investasi kepada capaian produk industri hilir dan produk lokal.

c. Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan relatif kurang untuk

mengembangkan sektor riil terutama wilayah jangkauan yang masih terbatas di

Kabupaten Pesawaran.

d. Belum terkelolanya potensi sumberdaya lokal secara optimal, hal ini ditunjukkan

dengan belum adanya konsep pengembangan sumberdaya lokal yang berbasiskan

agribisnis, agrowisata, dan agrondustri yang mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

e. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi

lokal, hal ini ditunjukkan dengan belum terciptanya iklim investasi yang mendukung

pengembangan usaha kecil dan menengah.

f. Belum optimalnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi lokal dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi lokal harus

sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan SDM yang terdapat di Kabupaten

Pesawaran, sehingga penduduk Kabupaten Pesawaran akan mampu berperan

aktif dan tidak akan menjadi penonton di rumah sendiri. 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.

3.3.2 Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum.

a. Terbatasnya tingkat daya dukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur, hal ini

ditunjukkan dengan rendahnya pelayanan jaringan transportasi antar dan intra

wilayah, belum meratanya pelayanan jaringan irigasi rawa, sungai dan jaringan

irigasi lainnya termasuk bangunan pengendalian banjir serta masih terbatasnya

permukiman dan perumahan yang berkualitas. serta kurangnya fasilitas sarana

prasarana umum.

b. Rendahnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Pelayanan

jaringan listrik oleh PLN di wilayah Kabupaten Pesawaran saat ini belum

menjangkau seluruh wilayah permukiman perdesaan. Banyaknya rumah tangga

yang belum menggunakan listrik disebabkan karena pelayanan listrik dari PLN

terbatas di kabupaten Pesawaran dan sekitarnya.
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c. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Perlu dilakukan

upaya peningkatan kualitas air minum dan air bersih di Kabupaten Pesawaran

melalui mekanisme pengelolaan air bersih yang lebih baik.

d. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

infrastruktur. Berkurangnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pelayanan

infrastruktur perlu dilakukan terobosan kebijakan dalam menggandeng PMA dan

PMDN untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan pelayanan

infrastruktur daerah.

3.3.3  Kesejahteraan Sosial Masyarakat

a. Masih terbatasnya fasilitas sarana sosial masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam

penyediaan sarana olahraga, gedung kesenian, dan sarana pelayanan-pelayanan

sosial dasar (pendidikan, kesehatan) yang amat terbatas.

b. Masih terbatasnya fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada

masyarakat. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Pesawaran untuk tingkat

pendidikan dasar cukup memadai namun untuk tingkat pendidikan menengah dan

tinggi belum dalam kondisi baik karena ketiadaan lembaga pendidikan tinggi.

Sedangkan pelayanan kesehatan belum dapat memberikan pelayanan kesehatan

yang baik. Hal ini harus didukung dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga

kesehatan yang memadai. Berdasarkan data tahun 2009, rasio ketersediaan

puskesmas di Kabupaten Pesawaran  sudah baik (4,5 per 100.000 penduduk)

diatas standar nasional sebesar 3,3 per 100.000 penduduk. Selain puskesmas,

ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Pesawaran juga sudah baik (199 per

100.000 penduduk). Namun untuk rasio ketersediaan dokter, dokter spesialis, dan

ahli kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesawaran masih sangat kurang. Kondisi

saat ini ketersedian rumah sakit daerah belum ada.

c. Belum optimalnya pelaksanaan Pembangunan daerah tertinggal secara terpadu

antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, hal ini

ditunjukkan dengan belum adanya kebijakan strategi penanganan kawasan

tertinggal dan kemiskinan yang berkelanjutan.

3.3.4 Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Peningkatan kualitas permukiman (kawasan rawan bencana, pencemaran

lingkungan (air, udara, suara, sampah).

b. Peningkatan dan pengadaan ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di

wilayah perkotaan.
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c. Alih fungsi lahan pertanian keperuntukan tanaman padi produktif menjadi lahan

permukiman atau perkebunan secara signifikan.

d. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam

pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada kebutuhan lahan untuk pembangunan.

e. Penurunan luas kawasan Hutan dan kawasan resapan air, serta meningkatnya

DAS kritis.

f. Kejadian bencana alam, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan

dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

3.3.5 Tata Kelola Pemerintahan

a. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Pemerintah Daerah belum mengaplikasikan

Standard Pelayanan Minimal dalam melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan dan

Pembangunan birokrasi yang kuat sebagai upaya penerapan Good and Clean

Governance dalam rangka menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap

berkelanjutan.

b. Penyusunan perencanaan dan anggaran dengan sistem anggaran berbasis kinerja

secara menyeluruh belum terlaksana secara optimal, hal ini ditunjukkan dengan

perlunya perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas

kegiatan dan penanggulangan korupsi.

c. Sebagaimana kondisi pada Daerah Otonomi Baru (DOB) pada umumnya,

ketersediaan data dan sistem informasi di Kabupaten Pesawaran belum memadai.

Data-data yang tersedia di SKPD masih terbatas, tidak up to date, dan sering

terdapat perbedaan data antara satu sumber dengan sumber yang lain.

d. Belum optimalnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang disebabkan keterbatasan  pendanaaan anggaran

pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan dengan pelibatan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1. Peningkatan Pembangunan Ekonomi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan

dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan;

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;

3. Peningkatan dan pengembangan pembangunan daya dukung infrastruktur dan

sarana prasarana umum;

4. Peningkatan kualitas pendidikan;

5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;

6. Pengembangan potensi kepariwisataan daerah;

7. Peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
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8. Peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta teknologi

komunikasi informasi;

9. Pemeliharaan kehidupan yang religius, berbudaya, dan taat hukum;

10. Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik
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4.1 Visi

Visi adalah rumusan kondisi atau keadaan yang dicita-citakan untuk diwujudkan

sampai dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan potensi Kabupaten Pesawaran, isu-

isu strategis yang dihadapi selama kurun waktu 20 (sua puluh) tahun ke depan, maka visi

yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran peroide 2005 – 2025

adalah :

“Pesawaran Sejahtera dan Berdaya Saing Menjadi Bumi Wisata 2025”

Visi tersebut mengandung 3 (tiga) unsur utama dalam pembangunan Kabupaten

Pesawaran yaitu:

4.1.1 Sejahtera

Suatu kondisi kualitas hidup masyarakat yang lebih baik secara terus menerus

diukur dari beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang dengan

pertumbuhan perekonomian wilayah serta terpenuhinya fasilitas pendukung. Hal ini

ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita

dan daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan usaha, berkurangnya jumlah

penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni dibidang pendidikan,

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan  terpenuhinya fasilitas pendidikan, kesehatan,

perdagangan dan jasa serta fasilitas lainnya.

4.1.2 Berdaya Saing

Suatu kondisi kemampuan daerah, masyarakat dan pemerintah untuk

menunjukkan keunggulan dalam pendidikan, pengetahuan, keterampilan, tanggap untuk

menggali seluruh potensi yang ada dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang

paling menguntungkan, hasil kerja yang lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna

dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kemampuan daerah, masyarakat, dan pemerintah yang dimaksud adalah kemampuan

dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan

berkelanjutan, meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya

alam secara optimal menuju persaingan domestik dan internasional, sehingga

pengetahuan dan keunggulan komparatif dapat digunakan para pengambil kebijakan
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perdagangan dan jasa serta fasilitas lainnya.

4.1.2 Berdaya Saing

Suatu kondisi kemampuan daerah, masyarakat dan pemerintah untuk

menunjukkan keunggulan dalam pendidikan, pengetahuan, keterampilan, tanggap untuk

menggali seluruh potensi yang ada dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang

paling menguntungkan, hasil kerja yang lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna

dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kemampuan daerah, masyarakat, dan pemerintah yang dimaksud adalah kemampuan

dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan

berkelanjutan, meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya

alam secara optimal menuju persaingan domestik dan internasional, sehingga

pengetahuan dan keunggulan komparatif dapat digunakan para pengambil kebijakan
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untuk mendorong perubahan struktur perekonomian daerah kearah sektor yang memiliki

keunggulan kompetitif. Ruang lingkup daya saing meliputi :

1. Perekonomian daerah

2. Keterbukaan

3. Sistem keuangan

4. Infrastruktur

5. Ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Sumberdaya alam

7. Kelembagaan

8. Peraturan Perundangan

9. Manajemen sumberdaya aparatur

10. Masyarakat

4.1.3 Bumi Wisata

Bumi wisata kabupaten Pesawaran adalah seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran,

yang terdiri dari berbagai unsur yang tumbuh dan berkembang serta dimanfaatkan dalam

satu kegiatan wisata dengan cara mengarahkan pemanfaatan, pengelolaan dan

perwujudan semua potensi sumberdaya yang tersedia untuk mendukung kegiatan wisata

di wilayah Kabupaten Pesawaran dengan berazaskan kelestarian lingkungan dan

sumberdaya alam.

4.2 MISI

Misi adalah rumusan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan untuk

mewujudkan visi. Kabupaten Pesawaran telah merumuskan misi guna mewujudkan visi

yang telah disusun sebagai berikut :

1. Meningkatan ekonomi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal dan

pemberdayaan masyarakat serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana umum.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, prima dan berwawasan

kewirausahaan dan aparatur pemerintah yang berkualitas serta bertanggungjawab .

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial

masyarakat.

5. Membina masyarakat yang religius, berbudaya dan taat hukum.

6. Mengoptimalkan penerapan dan  pemanfaatan teknologi tepat guna serta teknologi

komunikasi informasi

7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara

berkelanjutan.
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5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

5.1.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi 1 :

Meningkatkan ekonomi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya
lokal dan pemberdayaan masyarakat serta pemerataan kesejahteraan
masyarakat

Sasaran pokok dari misi Meningkatkan ekonomi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya lokal dan pemberdayaan masyarakat serta pemerataan kesejahteraan

masyarakat adalah:

a. Meningkatnya perekonomian daerah

Meningkatnya perekonomian daerah dapat dilihat dari indikasi pencapaian sasaran

pokok sebagai berikut :

 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran tinggi secara berkelanjutan dengan

rata-rata mencapai 7,5 % pertahun sampai dengan tahun 2025.

 Sistem industrial yang berdaya saing tinggi dengan komoditas dan produk

unggulan yang kompetitif baik di pasar domestik maupun global ditandai dengan

nilai Shift-Share yang positif

 Tumbuhnya pusat perdagangan dan jasa di Kabupaten dan Kecamatan dengan

peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDRB

Kabupaten Pesawaran dan peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa

Kabupaten Pesawaran pada PDRB sektor perdagangan dan jasa Propinsi

Lampung.

 Berkembangnya lembaga keuangan bank dan non bank khususnya lembaga

keuangan mikro dengan peningkatan kontribusi sektor keuangan dalam

pembentukan PDRB Kabupaten Pesawaran dan peningkatan kontribusi sektor

keuangan kabupaten pesawaran pada PDRB sektor keuangan Propinsi

Lampung.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya perekonomian daerah,

maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pesawaran diarahkan pada :

 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran diarahkan pada pengembangan

agrowisata, agrobisnis dan agroindustri dengan berorientasi pada pertumbuhan

nilai tambah sektor pertanian yang didukung oleh pertumbuhan sektor industry

(pengolahan dan manufacture), perdagangan dan jasa. Sehingga terjadi

keterkaitan antar sektor dan dilakukan  penguatan keterkaitan atau sinergisme,
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kerjasama, dan koordinasi antar subsistem agrowisata, agribisnis  dan

agroindustri untuk lebih meningkatkan kinerja system.

 Pengembangan sektor pariwisata (agrowisata, ekowisata, wisata budaya dan

wisata bahari) yang memiliki nilai tinggi pada keunikan, keindahan, aksesibilitas

dan fungsi sosial serta mampu bersaing secara nasional yang berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat lokal secara terpadu, sinergis dan komprehensif

sehingga mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

 Pembangunan industry yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan

daerah dengan focus pengembangan industry yang mengolah sumberdaya alam

(industry primer) agar bernilai tambah tinggi dengan tetap memperhatikan

keberlanjutan dan daya dukung sumberdaya alam. Industri diarahkan untuk

mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global melalui

pengembangan promosi investasi maupun produksi agar mampu memperkuat

integritas ekonomi nasional, kemandirian bangsa dan keterkaitan antar industry.

 Pembangunan sektor perdagangan dan jasa melalui pengembangan sarana dan

prasarana perdagangan dan didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi

dalam rangka pembangunan sektor primer, perdagangan dan pariwisata.

 Pembangunan di bidang keuangan diarahkan kepada peningkatan jumlah

penyedia jasa layanan keuangan dan fungsi intermediasi lembaga keuangan

yang handal.

b. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal

Pencapaian sasaran pokok meningkatnya sumberdaya lokal secara optimal dapat

diindikasikan sebagai berikut :

 Bertambahnya jumlah tujuan wisata dan wisatawan yang berkunjung

 Meningkatnya pendapatan disektor pertanian dengan konsep pertanian berbasis

agribisnis, agrowisata dan agroindustri.

 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

 Meningkatnya pendapatan petani perikanan darat dan laut

 Meningkatnya PAD dan PDRB sektor pertambangan dan penggalian

Untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya sumberdaya lokal secara optimal maka

arah kebijakan pembangunan yang ditempuh adalah :

 Pengembangan sektor pariwisata (agrowisata, ekowisata, wisata budaya dan

wisata bahari) yang memiliki nilai tinggi pada keunikan, keindahan, aksesibilitas

dan fungsi sosial  serta mampu bersaing secara nasional   yang berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat lokal secara terpadu, sinergis dan komprehensif

dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai serta terjaganya kelestarian

lingkungan sehingga mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi

daerah.
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 Pengembangan pola pertanian dengan tidak bertumpu pada perluasan lahan

pertanian (ekstensifikasi) melainkan dengan pola intensifikasi dan pola difersifikasi.

 Pengembangan ekowisata dan aneka usaha kehutanan non kayu di luar kawasan

hutan.

 Pemanfaatan potensi sumberdaya laut, pesisir dan perairan darat untuk

pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya berbasis agribisnis dan

agriwisata.

 Pemanfaatan sumberdaya alam berupa bahan tambang dan galian untuk

peningkatan taraf hidup masyarakat dengan tetap kelestarian lingkungan.

c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya pemberdayaan masyarakat adalah

sebagai berikut :

 Meningkatnya kemampuan kelembagaan UMKM

 Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha kecil

dan menengah.

 Meningkatnya keterampilan kewirausahaan berbasis agribisnis dan kepariwistaan.

 Tercipta iklim investasi yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Arah Kebijakan pembangunan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pokok

meningkatnya sumberdaya masyarakat lokal adalah :

 Peningkatan pembinaan kelembagaan UMKM ditingkat perdesaan maupun

kecamatan.

 Peningkatan fasilitasi dan bantuan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan

menengah.

 Peningkatan fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan

 Peningkatan fasilitasi dan pengembangan pola kemitraan bagi usaha kecil dan

menengah.

d. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

adalah sebagai berikut :

 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pesawaran diatas rata-rata NTP Propinsi

Lampung.

 Ketahanan pangan Kabupaten Pesawaran kuat dan mantap ditandai dengan

terpenuhinya rasio kecukupan pangan.

 Tingkat pengangguran terbuka tidak lebih dari 5 % dan kesempatan kerja meningkat

baik perkotaan maupun di perdesaan.

Arah Kebijakan pembangunan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pokok

meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah :
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 Peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan usaha

pertanian berwawasan agribisnis dan agrowisata yang lebih terarah pada peranan

usaha agroindustri.

 Peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten

Pesawaran dan daerah lain yang defisit pangan dalam rangka menunjang tujuan

pencapaian kebutuhan pangan nasional dengan peningkatan produktivitas dan

keanekaragaman komoditi tanaman pangan dan hasil olahannya serta peningkatan

pemberdayaan lumbung pangan.

 Penciptaan dan pengembangan usaha serta perluasan kesempatan kerja,

peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan

tenaga kerja melalui peningkatan pelayanan pendidikan/pelatihan kerja berbasis

kompetensi dan profesionalisme.

5.1.2 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi 2 :

Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana umum.

Sasaran pokok misi meningkatnya daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana umum

adalah :
a) Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur

 Indikasi pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

 Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi (Darat, udara, air dan

sungai) yang berkualitas dan terintegrasi dalam system jaringan inter

dan antar moda sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 Tersedianya jaringan irigasi rawa, sungai dan jaringan irigasi lainnya.

 Tersedianya bangunan pengendalian banjir.

 Tersedianya pemukiman dan perumahan yang berkualitas.

 Arah kebijakan yang ditempuh :

 Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi (Darat, udara, air dan

sungai) yang berkualitas dan terintegrasi dalam system jaringan inter

dan antar moda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan

infrastruktur tersebut diutamakan pada pembangunan jalan sebagai

akses kegiatan pertanian, perdagangan dan pariwisata.

 Pembangunan jaringan irigasi rawa, sungai dan jaringan irigasi lainnya.

 Pembangunan bangunan pengendalian banjir.

 Pembangunan pemukiman dan perumahan yang berkualitas.

b) Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum

 Indikasi pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

 Tersedianya jaringan instalansi air bersih untuk pemenuhan berbagai

kebutuhan air bersih di Kabupaten Pesawaran.
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 Tersedianya jaringan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai

kebutuhan (rumah, pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas social dan

industry)

 Terlaksananya pengelolaan sampah yang dilakukan secara professional

dan berkelanjutan.

 Tersedianya sarana dan prasana perkantoran pemerintahan daerah.

 Tersedianya kebutuhan sarana dan prasana pemukiman, pendidikan,

kesehatan, olahraga, pariwasata, dan lainnya.

 Arah kebijakan yang ditempuh :

 Pembangunan dan pengembangan jaringan instalansi air bersih untuk

pemenuhan berbagai kebutuhan air bersih di Kabupaten Pesawaran.

 Pengembangan jaringan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai

kebutuhan (rumah, pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas social dan

industry)

 Pembangunan dan pengembangan pengelolaan sampah yang dilakukan

secara professional dan berkelanjutan.

 Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana perkantoran

pemerintahan daerah.

 Pembangunan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasana

pemukiman, pendidikan, kesehatan, olahraga, pariwasata, dan lainnya.

5.1.3 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi  3 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, prima dan
berwawasan kewirausahaan dan aparatur pemerintah yang berkualitas serta
bertanggungjawab .

Sasaran pokok yang ingin dicapai untuk mewujudkan misi mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, prima dan berwawasan kewirausahaan dan aparatur

pemerintah yang berkualitas serta bertanggungjawab adalah :.

a. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya kapasitas daerah sebagai berikut :

 Meningkatnya kapasitas individu aparatur pemerintah

 Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

 Meningkatnya kapasitas system pemerintahan daerah

Arah Kebijakan pembangunan yang ditentukan untuk mencapai sasaran pokok

meningkatnya kapasitas pemerintah daerah :

 Peningkatan kapasitas individu aparatur pemerintah daerah sebagai pembelajar

aktif dalam bidang tugas yang sesuai dengan jenjang eselon, tugas pokok dan

fungsi yang ditangani.
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 Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk membangun

mekanisme kelembagaan, sumberdaya, struktur organisasi dan system

pengambilan keputusan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja

lembaga.

 Peningkatan kapasitas system pemerintahan daerah untuk membangun

mekanisme kelembagaan dan aturan main yang memungkinkan terjadinya

sinergi peran individu dan lembaga untuk secara kolektif mencapai tujuan

penyelenggaraan pemerintah.

b. Meningkatnya kualitas manajemen keuangan daerah

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya kualitas manajemen keuangan

daerah sebagai berikut :

 Keuangan daerah terjaga dan terkelola dengan baik, transparan, akuntable,

efektif dan efisien yang didukung oleh system informasi manajemen keuangan

daerah berbasis teknologi informasi.

 Pendapatan asli daerah (PAD) meningkat secara significant dan berkontribusi

penting dalam keuangan daerah.

Arah Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya

manajemen keuangan daerah adalah :

 Pengelolaan Keuangan daerah secara baik, tertib, transparan, akuntabel, efektif

dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat berbasiskan teknologi

informasi.

 Optimalisasi Pendapatan asli daerah (PAD) dengan tetap menjunjung tinggi

azas pelayanan prima dan efisiensi proses pemungutan PAD.

c. Meningkatnya kualitas pelayanan umum

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya kualitas pelayanan umum sebagai

berikut :

 Tersusunnya standar pelayanan minimum (SPM) terkait urusan wajib dan

pilihan pemerintah daerah serta konsistensi, penerapan dan pencapaian SPM

secara optimal.

Arah Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya

kualitas pelayanan umum :

 Peningkatan peran dan fungsi pemerintah dalam pelayanan prima yang

berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan penerapan dan pengembangan

SPM disesuaikan dengan ISO serta semakin mendekatkan penyelenggaraan

pelayanan terhadap masyarakat.
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d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan sebagai berikut :

 Meningkatnya  peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan daerah.

 Terjalinnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam

mendukung proses pembangunan daerah.

Arah Kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan daerah adalah :

 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan daerah.

 Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung proses

pembangunan daerah.

e. Keterbukaan informasi dan komunikasi

Tercapainya sasaran pokok keterbukaan informasi dan komunikasi dapat dinilai

dengan indikator sebagai berikut :

 Terbukanya akses informasi yang transaparan dan akuntabel.

Arah Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pokok keterbukaan

informasi dan komunikasi adalah :

 Pengembangan fasilitas komunikasi dan informasi untuk menjalin

komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.

f. Pembangunan politik lokal

Indikasi pencapaian sasaran pokok pembangunan politik lokal sebagai berikut :

 Meningkatnya Pendidikan politik masyarakat dan etika politik lokal yang

demokratis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

 Meningkatnya kapasitas kelembagaan DPRD dan partai politik.

Untuk mencapai sasaran pokok pembangunan politik lokal maka dirumuskan

arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

 Pembinaan budaya politik yang santun dan sesuai peraturan perundangan,

pengembangan wawasan kebangsaan serta peningkatan keserasian

hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dalam bingkai

system NKRI.

 Memantapkan kelembagan demokrasi dan melaksanakan reformasi

struktur politik dan nilai-nilai persamaan anti kekerasan serta nilai-nilai

toleransi.
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g. Penegakkan hukum dan tata peraturan daerah

Indikasi pencapaian sasaran pokok penegakkan hukum dan tata peraturan

daerah sebagai berikut :

 Meningkatnya pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap tata

peraturan daerah.

 Meningkatnya penegakkan hukum dan peraturan daerah.

Arah Kebijakan yanmg ditentukan untuk menacapai sasaran pokok penegakkan

hukum dan tata peraturan daerah :

 Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi peraturan daerah yang berlaku.

 Meningkatkan penegakkan supremasi hukum dan penataan peraturan

perundang-undangan.

h. Perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana

Indikasi pencapaian sasaran pokok perlindungan masyarakat dan

penanggulangan bencana sebagai berikut :

 Terbentuknya kelembagaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan

bencana dan penanganan kerawanan sosial.

Arah Kebijakan :

 Membentuk kelembagaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan

bencana dan penanganan kerawanan sosial.

i. Meningkatnya kesejahteraan pegawai pemerintah daerah

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya kesejahteraan pegawai

pemerintah daerah sebagai berikut :

 Terbentuknya koperasi pegawai.

 Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan

sosial.

Untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya kesejahteraan pegawai

pemerintah daerah maka kebijakan pembangunan diarah pada :

 Membentuk dan meningkatkan peran koperasi pegawai.

 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah

untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial.

j. Terlaksananya penjenjangan karier berdasarkan prestasi dan efektifitas

pengawasan aparatur pemerintah daerah

Indikasi pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :

 Terlaksananya penjenjangan karier berdasarkan prestasi kinerja.

 Terlaksananya pengawasan internal dan eksternal terhadap aparatur

pemerintah daerah.
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Arah Kebijakan pembangunan yang dipilih untuk mencapai sasaran pokok

terlaksananya penjenjangan karier berdasarkan prestasi dan efektifitas

pengawasan aparatur pemerintah daerah adalah :

 Penerapan mekanisme reward dan punishment kepada seluruh jajaran

aparatur pemerintah secara adil dan transparan sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

5.1.4 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi 4 :

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kesehatan dan kesejahteraan
sosial masyarakat.

Sasaran pokok misi Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kesehatan dan

kesejahteraan sosial masyarakat sebagai berikut :

a) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya kualitas sumberdaya manusia

sebagai berikut :

 Meningkatnya kualitas pendidikan sumberdaya manusia

 Meningkatnya kualitas penguasaan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Arah Kebijakan pembangunan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pokok

meningkatnya kualitas sumberdaya manusia adalah :

 Meningkatkan kesadaran terhadap fungsi pendidikan

 Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan melalui

peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan diseluruh wilayah

pemerintah daerah.

 Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pendidikan

kearah skala regional dan nasional sesuai dengan perkembangan global.

 Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing

tinggi.

b) Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya pelayanan kesehatan

masyarakat sebagai berikut :

 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

 Meningkatnya kualitas penguasaan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang kesehatan.
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Untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

dirumuskan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

 Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan.

 Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

 Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga kesehatan

kearah skala regional dan nasional sesuai dengan perkembangan global.

 Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing

tinggi di bidang kesehatan.

c) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya kesejahteraan sosial

masyarakat sebagai berikut :

 Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

 Meningkatnya indeks pembangunan gender, kualitas hidup perempuan dan

anak dan menurunnya tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi

terhadap perempuan dan anak.

 Terciptanya keseimbangan laju pertumbuhan penduduk.

 Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang.

 Meningkatnya budaya dan prestasi masyarakat di bidang olahraga.

 Meningkatnya kualitas gizi dan jaminan pangan untuk setiap rumah tangga.

Arah Kebijakan pembangunan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pokok

meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat adalah :

 Meningkatkan pembangunan keluarga berencana yang ditopang dengan

kemajuan pendidikan, peningkatan mobilitas penduduk, bertambahnya

jumlah perempuan dalam angkatan kerja serta mewujudkan keluarga

sejahtera melalui penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat

kontrasepsi, kesehatan reproduksi remaja, penanganan dan

penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) serta

pengembangan peran serta masyarakat guna mewujudkan KB Mandiri.

 Pembangunan kelembagaan pengarustamaan gender, perlindungan anak

dan perempuan.

 Pengembangan dan penataan system administrasi kependudukan dan

catatan sipil secara terpadu.

 Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang

pembangunan.

 Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga dikalangan masyarakat.

 Meningkatkan keanekaragaman bahan pangan dan hasil olahannya.
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5.1.5 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi 5 :

Membina Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum.

Sasaran pokok yang ingin dicapai pada misi membina masyarakat yang religius,

berbudaya dan taat hukum adalah :

a) Terwujudnya masyarakat yang religius

Tercapainya sasaran pokok membina masyarakat yang religius, berbudaya dan

taat hukum dapat dinilai dari indikator sebagai berikut :

 Terwujudnya masyarakat yang bermoral tinggi yang dicirikan oleh watak

dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang

maha esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik dan dinamis.

Arahan Kebijakan :

 Meningkatkan wujud fungsi dan peran agama sebagai landasan etika dan

moral dalam pembangunan Kabupaten Pesawaran.

b) Terwujudnya masyarakat yang berbudaya

Pencapaian sasaran pokok terwujudnya masyarakat yang berbudaya dapat

diindikasikan dengan :

 Terwujudnya masyarakat berbudi luhur, memiliki harkat dan martabat serta

berkepribadian luhur.

Arahan Kebijakan pembangunan yang ditentukan untuk mewujudkan sasaran

pokok terwujudnya masyarakat yang berbudaya adalah :

 Melestarikan budaya-budaya luhur yang ada dimasyarakat sehingga menjadi

identitas masyarakat yang mampu merespon modernisasi secara positif dan

produktif sejalan dengan nilai-nilai kehidupan.

c) Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.

Indikasi pencapaian sasaran pokok terwujudnya masyarakat yang taat hukum sebagai

berikut :

 Tewujudnya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pesawaran

Arahan Kebijakan pembangunan yang dirumuskan untuk ,mencapai sasaran pokok

terwujudnya masyarakat yang taat hukum adalah :

 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

 Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat

 Meningkatkan profesionalisme aparat

 Menegakkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip persamaan hukum
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5.1.6 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Misi 6

Mengoptimalkan Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Serta
Teknologi Komunikasi Informasi

Sasaran pokok yang akan dicapai dengan dirumuskannya misi mengoptimalkan

penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta teknologi komunikasi informasi

adalah terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi komunikasi informasi

secara optimal dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah.

Indikasi pencapaian sasaran pokok terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna dan

teknologi komunikasi informasi secara optimal dalam kehidupan masyarakat sebagai

berikut :

 Tersedia jaringan teknologi dan pengembangan data base pemerintah daerah

serta dukungan komunikasi dan informasi dalam pelayanan masyarakat.

 Terlaksanakan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta

teknologi modern yang tepat guna dan efisien.

 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam aktifitas

ekonomi masyarakat.

Arahan kebijakan pembangunan yang dirumuskan dan ditempuh untuk mencapai sasaran

pokok terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi komunikasi informasi

secara optimal dalam kehidupan masyarakat adalah :

 Penyediaan jaringan teknologi dan pengembangan data base pemerintah

daerah serta dukungan komunikasi dan informasi dalam pelayanan masyarakat.

 Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi modern yang

tepat guna dan efisien.

 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam aktifitas

ekonomi masyarakat.

5.1.7 Sasaran dan Arahan Kebijakan Misi 7 :

Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara
berkelanjutan.

Sasaran pokok yang akan dicapai dengan dirumuskannya misi mengoptimalkan

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan adalah :

a) Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal

serta berkelanjutan.
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Indikasi pencapaian sasaran pokok terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya alam secara optimal serta berkelanjutan sebagai berikut :

 Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dalam rangka

meningkat kemajuan dan kemakmuran rakyat.

 Meningkatnya kontribusi sektor penggalian dan sub sektor kehutanan

terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten Pesawaran.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pokok terwujudnya pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta berkelanjutan maka kebijakan

pembangunan diarahkan kepada :

 Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemasaran hasil tambang dan galian.

 Meningkatkan kapasitas dan infrastruktur untuk menaikkan produksi.

 Melakukan upaya diversifikasi dan optimalisasi nilai tambah sumberdaya

alam.

 Menerapkan teknologi eksplorasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

b) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam

Indikasi pencapaian sasaran pokok meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan

kelestarian alam adalah :

 Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan kerusakan alam.

 Terlaksananya konservasi sumberdaya air, stabilnya iklim mikro di

Kabupaten Pesawaran.

 Kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Arahan kebijakan pembangunan yang dipilih untuk mencapai sasaran pokok

meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam sebagai berikut :

 Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan.

 Mengembangkan penggunaan bahan bakar rendah emisi dan penyediaan

ruang terbuka hijau di Kabupaten Pesawaran.

 Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan

peningkatan kualitas lingkungan hidup.

5.2 Tahapan dan Prioritas

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah otonomi baru (DOB) yang terbentuk pada

bulan Nopember tahun 2007 sehingga RPJPD peride 2005 – 2025 yang tersusun hanya

dapat diimplentasikan kedalam 3 (tiga) tahapan pembangunan jangka menengah. Setiap

tahapan pembangunan jangka menengah memiliki periode pelaksanaan  5 (lima) tahun

dan merupakan implementasi pokok-pokok pikiran visi, misi, sasaran pokok dan arah

kebijakan RPJPD yang selanjutnya dirumuskan dan dijabarkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).



RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025 - 108 -

5.2.1 Tahapan Pembangunan Ke-1 (2011 – 2015)

Tahapan pertama ini merupakan pondasi proses dalam pembangunan di

Kabupaten Pesawaran sehingga kebijakan yang dipilih dan dilaksanakan harus benar-

benar mampu menjadi dasar bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan disetiap

sektor di Kabupaten Pesawaran.

Pada Tahapan ke-1 ini, tema pembangunan yang diadopsi dari rumusan visi

RPJPD adalah Kabupaten Pesawaran yang berdaya saing. Selanjutnya dari tema

tersebut, telah ditentukan sasaran pokok pembangunan yang akan dicapai pada periode

2011 – 2015 sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah

Arah kebijakan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran pokok  meningkatkan

perekonomian daerah adalah :

(a) Pengembangan agrowisata, agrobisnis dan agroindustri yang berorientasi pada

pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang didukung oleh sektor industry

pengolahan dan manufagture, perdagangan dan jasa. Sehingga terjadi keterkaitan

antar sektor dan dilakukan penguatan atau sinergisme, kerjasama dan koordinasi

antar sub sistem agrowisata, agrobisnis dan agroindustri untuk lebih meningkatkan

kinerja sistem.

(b) Pembangunan dan pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan serta

pariwisatayang didukung oleh infrastruktur yang memadai, teknologi komunikasi

dan informasi dalam rangka pembangunan sektor perdagangan dan pariwisata.

(c) Peningkatan jumlah penyedia jasa layanan keuangan dan fungsi intermediasi

lembaga keuangan yang handal.

2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal

Untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya pemanfaatan sumberdaya lokal secara

optimal pada tahapan pembangunan ke-1 ini dgunakan  kebijakan sebagai arahan

pembangunan sebagai berikut :

(a) Pengembangan sektor pariwisata (agrowisata, ekowisata, wisata budaya dan

wisata bahari) yang memiliki nilai tinggi pada keunikan, keindahan, aksesibilitas

dan fungsi sosial  serta mampu bersaing secara nasional   yang berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat lokal secara terpadu, sinergis dan komprehensif

dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai serta terjaganya kelestarian

lingkungan sehingga mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi

daerah.
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(b) Pengembangan pola pertanian yang bertumpu pada intensifikasi lahan dan

difersifikasi jenis tanaman sehingga perluasan lahan pertanian tidak lagi menjadi

sumber masalah perencanaan tata ruang wilayah dan bagi kerusakan lingkungan.

(c) Pengembangan ekowisata dan pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu

diluar kawasan hutan.

(d) Pemanfaatan potensi sumberdaya laut, pesisir dan perairan darat untuk

pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya berbasis agribisnis dan

agriwisata.

(e) Pemanfaatan sumberdaya alam berupa bahan tambang dan galian untuk

peningkatan taraf hidup masyarakat dengan tetap kelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan pemberdayaan  masyarakat

Sasaran pokok meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada tahapan

pembangunan ke-1 ini akan dicapai dengan kebijakan :

(a) Pembinaan kemampuan kelembagaan UMKM  baik ditingkat pedesaan maupun

kecamatan.

(b) Peningkatan fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan khususnya yang berbasis

agribisnis dan kepariwisataan.

(c) Peningkatan dan fasilitasi bantuan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan

menengah

4. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

Untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

pada tahapan pembangunan periode 2011 -2015 maka ditetapkan arahan kebijakan

pembangunan sebagai berikut :

(a) Pengembangan usaha dibidang pertanian yang berwawasan agribisnis dan

agriwisata yang lebih terarah pada peranan usaha agroindustri untuk

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.

(b) Peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten

Pesawaran dan daerah lain yang defisit pangan dalam rangka menunjang tujuan

pencapaian kebutuhan pangan nasional dengan peningkatan produktivitas dan

keanekaragaman komoditi tanaman pangan dan hasil olahannya serta

peningkatan pemberdayaan lumbung pangan.

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Kebijakan pembangunan yang dipilih untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

pada tahapan pembangunan periode pertama adalah :

(a) Meningkatkan kesadaran terhadap fungsi pendidikan

(b) Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan melalui

peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan diseluruh wilayah

pemerintah daerah.



RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025 - 110 -

(c) Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pendidikan kearah skala

regional dan nasional sesuai dengan perkembangan global.

6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

(a) Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan.

(b) Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

(c) Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga kesehatan  kearah skala

regional dan nasional sesuai dengan perkembangan global.

(d) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing tinggi di

bidang kesehatan.

7. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur

Untuk mencapai sasaran pokok ini telah dipilih kebijakan pembangunan sebagai

berikut :

a) Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut dan sungai yang

berkualitas dan terintegrasi dalam system jaringan inter dan antar moda sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tersebut diutamakan

pada pembangunan jalan sebagai akses kegiatan pertanian, perdagangan dan

pariwisata.

b) Pembangunan jaringan irigasi rawa, sungai dan jaringan irigasi lainnya untuk

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian.

c) Pembangunan bangunan pengendalian banjir.

8. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pokok ini maka kebijakan pembangunan

diarahkan pada :

(a) Pembangunan dan pengembangan jaringan instalansi air bersih untuk pemenuhan

berbagai kebutuhan air bersih di Kabupaten Pesawaran.

(b) Pengembangan jaringan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan

(rumah, pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan industry)

(c) Pembangunan dan pengembangan pengelolaan sampah yang dilakukan secara

professional dan berkelanjutan.

(d) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana perkantoran pemerintahan

daerah.

(e) Pembangunan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasana pemukiman,

pendidikan, kesehatan, olahraga, pariwasata, dan lainnya.

9. Terwujudnya masyarakat yang religius

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pokok ini maka kebijakan pembangunan

diarahkan pada meningkatkan wujud fungsi dan peran agama sebagai landasan etika

dan moral dalam pembangunan Kabupaten Pesawaran.
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10. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dengan arah kebijakan pembangunan

adalah melestarikan budaya-budaya luhur yang ada dimasyarakat sehingga menjadi

identitas masyarakat yang mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif

sejalan dengan nilai-nilai kehidupan.

11. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.

Untuk mencapai sasaran pokok ini ditempuh dengan kebijakan pembangunan

sebagai berikut :

(a) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

(b) Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat

(c) Meningkatkan profesionalisme aparat

(d) Menegakkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip persamaan hukum

12. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta

berkelanjutan dengan arahan kebijakan pembangunan sebagai berikut :

(a) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemasaran hasil tambang dan galian.

(b) Meningkatkan kapasitas dan infrastruktur untuk menaikkan produksi.

(c) Melakukan upaya difersifikasi dan optimalisasi nilai tambah sumberdaya alam.

(d) Menerapkan teknologi eksplorasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

13. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dengan kebijakan pembangunan sebagai

berikut :

(a) Peningkatan kapasitas individu aparatur pemerintah daerah sebagai pembelajar

aktif dalam bidang tugas yang sesuai dengan jenjang eselon, tugas pokok dan

fungsi yang ditangani.

(b) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk membangun

mekanisme kelembagaan, sumberdaya, struktur organisasi dan system

pengambilan keputusan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja

lembaga.

(c) Peningkatan kapasitas system pemerintahan daerah untuk membangun

mekanisme kelembagaan dan aturan main yang memungkinkan terjadinya sinergi

peran individu dan lembaga untuk secara kolektif mencapai tujuan

penyelenggaraan pemerintah.

14. Pembangunan politik lokal dengan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan :

(a) Pembinaan budaya politik yang santun dan sesuai peraturan perundangan,

pengembangan wawasan kebangsaan serta peningkatan keserasian hubungan

antara pemerintah daerah dengan pemerintah dalam bingkai system NKRI.

(b) Memantapkan kelembagan demokrasi dan melaksanakan reformasi struktur politik

dan nilai-nilai persamaan anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi.
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15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam dengan kebijakan

pembangunan sebagai berikut :

(a) Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan.

(b) Mengembangkan penggunaan bahan bakar rendah emisi dan penyediaan ruang

terbuka hijau di Kabupaten Pesawaran.

(c) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan peningkatan

kualitas lingkungan hidup.

5.2.1  Tahapan Pembangunan Ke-2 (2016 – 2020)

Tema pembangunan pada tahapan pembangunan ini adalah Pesawaran

Sejahtera. Pembangunan yang dilakukan adalah upaya peningkatan kesejahteraan.

Sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam

tahap lima tahun kedua pembangunan jangka panjang daerah atau peroide ke-2

pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian daerah

Arah kebijakan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran pokok  meningkatkan

perekonomian daerah adalah :

a) Pengembangan agrowisata, agrobisnis dan agroindustri yang berorientasi pada

pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang didukung oleh sektor industry

pengolahan dan manufagture, perdagangan dan jasa. Sehingga terjadi

keterkaitan antar sektor dan dilakukan penguatan atau sinergisme, kerjasama

dan koordinasi antar sub sistem agrowisata, agrobisnis dan agroindustri untuk

lebih meningkatkan kinerja sistem.

b) Pembangunan dan pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan serta

pariwisatayang didukung oleh infrastruktur yang memadai, teknologi komunikasi

dan informasi dalam rangka pembangunan sektor perdagangan dan pariwisata.

c) Peningkatan jumlah penyedia jasa layanan keuangan dan fungsi intermediasi

lembaga keuangan yang handal.

2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal

Untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya pemanfaatan sumberdaya lokal secara

optimal pada tahapan pembangunan ke-1 ini dgunakan  kebijakan sebagai arahan

pembangunan sebagai berikut :

a) Pengembangan sektor pariwisata (agrowisata, ekowisata, wisata budaya dan

wisata bahari) yang memiliki nilai tinggi pada keunikan, keindahan, aksesibilitas

dan fungsi sosial  serta mampu bersaing secara nasional   yang berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat lokal secara terpadu, sinergis dan komprehensif

dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai serta terjaganya kelestarian
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lingkungan sehingga mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi

daerah.

b) Pengembangan pola pertanian yang bertumpu pada intensifikasi lahan dan

difersifikasi jenis tanaman sehingga perluasan lahan pertanian tidak lagi menjadi

sumber masalah perencanaan tata ruang wilayah dan bagi kerusakan lingkungan.

c) Pengembangan ekowisata dan pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu

diluar kawasan hutan.

d) Pemanfaatan potensi sumberdaya laut, pesisir dan perairan darat untuk

pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya berbasis agribisnis dan

agriwisata.

e) Pemanfaatan sumberdaya alam berupa bahan tambang dan galian untuk

peningkatan taraf hidup masyarakat dengan tetap kelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan pemberdayaan  masyarakat

Sasaran pokok meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada tahapan

pembangunan ke-1 ini akan dicapai dengan kebijakan :

a) Pembinaan kemampuan kelembagaan UMKM  baik ditingkat pedesaan maupun

kecamatan.

b) Peningkatan fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan khususnya yang berbasis

agribisnis dan kepariwisataan.

c) Peningkatan dan fasilitasi bantuan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan

menengah

4. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

Untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

pada tahapan pembangunan periode 2011 -2015 maka ditetapkan arahan kebijakan

pembangunan sebagai berikut :

a) Pengembangan usaha dibidang pertanian yang berwawasan agribisnis dan

agriwisata yang lebih terarah pada peranan usaha agroindustri untuk

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.

b) Peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten

Pesawaran dan daerah lain yang defisit pangan dalam rangka menunjang tujuan

pencapaian kebutuhan pangan nasional dengan peningkatan produktivitas dan

keanekaragaman komoditi tanaman pangan dan hasil olahannya serta

peningkatan pemberdayaan lumbung pangan.

c) Penciptaan dan pengembangan usaha serta perluasan kesempatan kerja,

peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan dan

perlindungan tenaga kerja melalui peningkatam pelayanan pendidikan/ pelatihan

kerja berbasis kompetensi dan profesionalisme
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5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Kebijakan pembangunan yang dipilih untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

pada tahapan pembangunan periode pertama adalah :

a) Meningkatkan kesadaran terhadap fungsi pendidikan

b) Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan melalui

peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan diseluruh wilayah

pemerintah daerah.

c) Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pendidikan kearah skala

regional dan nasional sesuai dengan perkembangan global.

6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

a) Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan.

b) Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

c) Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga kesehatan  kearah skala

regional dan nasional sesuai dengan perkembangan global.

d) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing tinggi di

bidang kesehatan.

7. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur

Untuk mencapai sasaran pokok ini telah dipilih kebijakan pembangunan sebagai

berikut :

a) Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut dan sungai yang

berkualitas dan terintegrasi dalam system jaringan inter dan antar moda sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tersebut diutamakan

pada pembangunan jalan sebagai akses kegiatan pertanian, perdagangan dan

pariwisata.

b) Pembangunan jaringan irigasi rawa, sungai dan jaringan irigasi lainnya untuk

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian.

c) Pembangunan bangunan pengendalian banjir.

8. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pokok ini maka kebijakan pembangunan

diarahkan pada :

a) Pembangunan dan pengembangan jaringan instalansi air bersih untuk pemenuhan

berbagai kebutuhan air bersih di Kabupaten Pesawaran.

b) Pengembangan jaringan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan

(rumah, pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan industry)

c) Pembangunan dan pengembangan pengelolaan sampah yang dilakukan secara

professional dan berkelanjutan.

d) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana perkantoran pemerintahan

daerah.
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e) Pembangunan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasana pemukiman,

pendidikan, kesehatan, olahraga, pariwasata, dan lainnya.

9. Terwujudnya masyarakat yang religius

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pokok ini maka kebijakan pembangunan

diarahkan pada meningkatkan wujud fungsi dan peran agama sebagai landasan etika

dan moral dalam pembangunan Kabupaten Pesawaran.

10. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dengan arah kebijakan pembangunan

adalah melestarikan budaya-budaya luhur yang ada dimasyarakat sehingga menjadi

identitas masyarakat yang mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif

sejalan dengan nilai-nilai kehidupan.

11. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.

Untuk mencapai sasaran pokok ini ditempuh dengan kebijakan pembangunan
sebagai berikut :
a) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

b) Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat

c) Meningkatkan profesionalisme aparat

d) Menegakkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip persamaan hukum

12. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta

berkelanjutan dengan arahan kebijakan pembangunan sebagai berikut :

a) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemasaran hasil tambang dan galian.

b) Meningkatkan kapasitas dan infrastruktur untuk menaikkan produksi.

c) Melakukan upaya difersifikasi dan optimalisasi nilai tambah sumberdaya alam.

d) Menerapkan teknologi eksplorasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

13. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dengan kebijakan pembangunan sebagai

berikut :

a) Peningkatan kapasitas individu aparatur pemerintah daerah sebagai pembelajar

aktif dalam bidang tugas yang sesuai dengan jenjang eselon, tugas pokok dan

fungsi yang ditangani.

b) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk membangun

mekanisme kelembagaan, sumberdaya, struktur organisasi dan system

pengambilan keputusan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja

lembaga.

c) Peningkatan kapasitas system pemerintahan daerah untuk membangun

mekanisme kelembagaan dan aturan main yang memungkinkan terjadinya sinergi

peran individu dan lembaga untuk secara kolektif mencapai tujuan

penyelenggaraan pemerintah.
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14. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah dengan kebijakan yang dipilih

adalah :

a) Keuangan daerah terjaga dan terkelola dengan baik, transparan, akuntable, efektif

dan efisien yang didukung oleh system informasi manajemen keuangan daerah

berbasis teknologi informasi.

b) Pendapatan asli daerah (PAD) meningkat secara significant dan berkontribusi

penting dalam keuangan daerah.

15. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan kebijakan

pembangunan diarahkan pada :

a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan daerah.

b) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung proses pembangunan

daerah.

16. Pembangunan politik lokal dengan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan :

a) Pembinaan budaya politik yang santun dan sesuai peraturan perundangan,

pengembangan wawasan kebangsaan serta peningkatan keserasian hubungan

antara pemerintah daerah dengan pemerintah dalam bingkai system NKRI.

b) Memantapkan kelembagan demokrasi dan melaksanakan reformasi struktur politik

dan nilai-nilai persamaan anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi

17. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam dengan kebijakan

pembangunan sebagai berikut :

a) Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan.

b) Mengembangkan penggunaan bahan bakar rendah emisi dan penyediaan ruang

terbuka hijau di Kabupaten Pesawaran.

c) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan peningkatan

kualitas lingkungan hidup.

5.2.1  Tahapan Pembangunan Ke-3 (2021 – 2025)

Tahapan pembangunan kedua pada proses pembangunan di Pesawaran

merupakan puncak dari proses upayab untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah

dirumuskan untuk periode 2005 – 2025. Pembangunan yang dilakukan adalah finishing

dari upaya pencapaian target pembangunan jangka panjang sampai dengan tahun 2025

oleh karena itu tema yang diusung pada tahapan ini adalah “Pesawaran Sejahtera dan
Berdaya Saing Menjadi Bumi Wisata 2025”
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Sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan

dalam periode ke-3 pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian daerah

Arah kebijakan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran pokok  meningkatkan

perekonomian daerah adalah :

a. Pengembangan agrowisata, agrobisnis dan agroindustri yang berorientasi pada

pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang didukung oleh sektor industry

pengolahan dan manufagture, perdagangan dan jasa. Sehingga terjadi keterkaitan

antar sektor dan dilakukan penguatan atau sinergisme, kerjasama dan koordinasi

antar sub sistem agrowisata, agrobisnis dan agroindustri untuk lebih meningkatkan

kinerja sistem.

b. Pembangunan dan pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan serta

pariwisata yang didukung oleh infrastruktur yang memadai, teknologi komunikasi

dan informasi dalam rangka pembangunan sektor perdagangan dan pariwisata.

c. Pembangunan industry yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan

daerah dengan focus pengembangan industry yang mengolah sumberdaya alam

(industry primer) agar bernilai tambah tinggi dengan tetap memperhatikan

keberlanjutan dan daya dukung sumberdaya alam. Industri diarahkan untuk

mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global melalui

pengembangan promosi investasi maupun produksi agar mampu memperkuat

integritas ekonomi nasional, kemandirian bangsa dan keterkaitan antar industry.

d. Peningkatan jumlah penyedia jasa layanan keuangan dan fungsi intermediasi

lembaga keuangan yang handal.

2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal

Untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya pemanfaatan sumberdaya lokal secara

optimal pada tahapan pembangunan ke-1 ini dgunakan  kebijakan sebagai arahan

pembangunan sebagai berikut :

a. Pengembangan sektor pariwisata (agrowisata, ekowisata, wisata budaya dan

wisata bahari) yang memiliki nilai tinggi pada keunikan, keindahan, aksesibilitas

dan fungsi sosial  serta mampu bersaing secara nasional   yang berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat lokal secara terpadu, sinergis dan komprehensif

dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai serta terjaganya kelestarian

lingkungan sehingga mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi

daerah.

b. Pengembangan pola pertanian yang bertumpu pada intensifikasi lahan dan

difersifikasi jenis tanaman sehingga perluasan lahan pertanian tidak lagi menjadi

sumber masalah perencanaan tata ruang wilayah dan bagi kerusakan lingkungan.
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c. Pengembangan ekowisata dan pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu

diluar kawasan hutan.

d. Pemanfaatan potensi sumberdaya laut, pesisir dan perairan darat untuk

pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya berbasis agribisnis dan

agriwisata.

e. Pemanfaatan sumberdaya alam berupa bahan tambang dan galian untuk

peningkatan taraf hidup masyarakat dengan tetap kelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan pemberdayaan  masyarakat

Sasaran pokok meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada tahapan

pembangunan ke-1 ini akan dicapai dengan kebijakan :

a. Pembinaan kemampuan kelembagaan UMKM  baik ditingkat pedesaan maupun

kecamatan.

b. Peningkatan fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan khususnya yang berbasis

agribisnis dan kepariwisataan.

c. Peningkatan dan fasilitasi bantuan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan

menengah

4. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

Untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

pada tahapan pembangunan periode 2011 -2015 maka ditetapkan arahan kebijakan

pembangunan sebagai berikut :

a. Pengembangan usaha dibidang pertanian yang berwawasan agribisnis dan

agriwisata yang lebih terarah pada peranan usaha agroindustri untuk

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.

b. Peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten

Pesawaran dan daerah lain yang defisit pangan dalam rangka menunjang tujuan

pencapaian kebutuhan pangan nasional dengan peningkatan produktivitas dan

keanekaragaman komoditi tanaman pangan dan hasil olahannya serta

peningkatan pemberdayaan lumbung pangan.

c. Penciptaan dan pengembangan usaha serta perluasan kesempatan kerja,

peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan dan

perlindungan tenaga kerja melalui peningkatam pelayanan pendidikan/ pelatihan

kerja berbasis kompetensi dan profesionalisme

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Kebijakan pembangunan yang dipilih untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia pada tahapan pembangunan periode pertama adalah :

a. Meningkatkan kesadaran terhadap fungsi pendidikan
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b. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan melalui

peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan diseluruh wilayah

pemerintah daerah.

c. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pendidikan kearah skala

regional dan nasional sesuai dengan perkembangan global.

6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

a. Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan.

b. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

c. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga kesehatan  kearah skala

regional dan nasional sesuai dengan perkembangan global.

d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing tinggi di

bidang kesehatan.

7. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur

Untuk mencapai sasaran pokok ini telah dipilih kebijakan pembangunan sebagai

berikut :

a. Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat, laut dan sungai yang

berkualitas dan terintegrasi dalam system jaringan inter dan antar moda sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tersebut diutamakan

pada pembangunan jalan sebagai akses kegiatan pertanian, perdagangan dan

pariwisata.

b. Pembangunan jaringan irigasi rawa, sungai dan jaringan irigasi lainnya untuk

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian.

c. Pembangunan bangunan pengendalian banjir.

8. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pokok ini maka kebijakan pembangunan

diarahkan pada :

a. Pembangunan dan pengembangan jaringan instalansi air bersih untuk pemenuhan

berbagai kebutuhan air bersih di Kabupaten Pesawaran.

b. Pengembangan jaringan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan

(rumah, pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan industry)

c. Pembangunan dan pengembangan pengelolaan sampah yang dilakukan secara

professional dan berkelanjutan.

d. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana perkantoran pemerintahan

daerah.

e. Pembangunan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasana pemukiman,

pendidikan, kesehatan, olahraga, pariwasata, dan lainnya.
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9. Terwujudnya masyarakat yang religius

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pokok ini maka kebijakan pembangunan

diarahkan pada meningkatkan wujud fungsi dan peran agama sebagai landasan etika

dan moral dalam pembangunan Kabupaten Pesawaran.

10. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dengan arah kebijakan pembangunan

adalah melestarikan budaya-budaya luhur yang ada dimasyarakat sehingga menjadi

identitas masyarakat yang mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif

sejalan dengan nilai-nilai kehidupan.

11. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.

Untuk mencapai sasaran pokok ini ditempuh dengan kebijakan pembangunan

sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

b. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat

c. Meningkatkan profesionalisme aparat

d. Menegakkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip persamaan hukum

12. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta

berkelanjutan dengan arahan kebijakan pembangunan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemasaran hasil tambang dan galian.

b. Meningkatkan kapasitas dan infrastruktur untuk menaikkan produksi.

c. Melakukan upaya difersifikasi dan optimalisasi nilai tambah sumberdaya alam.

d. Menerapkan teknologi eksplorasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

13. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dengan kebijakan pembangunan sebagai

berikut :

a. Peningkatan kapasitas individu aparatur pemerintah daerah sebagai pembelajar

aktif dalam bidang tugas yang sesuai dengan jenjang eselon, tugas pokok dan

fungsi yang ditangani.

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk membangun

mekanisme kelembagaan, sumberdaya, struktur organisasi dan system

pengambilan keputusan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja

lembaga.

c. Peningkatan kapasitas system pemerintahan daerah untuk membangun

mekanisme kelembagaan dan aturan main yang memungkinkan terjadinya sinergi

peran individu dan lembaga untuk secara kolektif mencapai tujuan

penyelenggaraan pemerintah.
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14. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah dengan kebijakan yang dipilih

adalah :

a. Keuangan daerah terjaga dan terkelola dengan baik, transparan, akuntable, efektif

dan efisien yang didukung oleh system informasi manajemen keuangan daerah

berbasis teknologi informasi.

b. Pendapatan asli daerah (PAD) meningkat secara significant dan berkontribusi

penting dalam keuangan daerah.

15. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dengan kebijakan yang ditempuh adalah

peningkatan peran dan fungsi pemerintah dalam pelayanan prima yang berorientasi

pada kepuasan masyarakat dengan penerapan dan pengembangan SPM disesuaikan

dengan ISO serta semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terhadap

masyarakat.

16. Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi dengan kebijakan yang

ditempuh adalah pengembangan fasilitas komunikasi dan informasi untuk menjalin

komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.

17. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan kebijakan

pembangunan diarahkan pada :

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan daerah.

b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung proses pembangunan

daerah.

18. Pembangunan politik lokal dengan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan :

a. Pembinaan budaya politik yang santun dan sesuai peraturan perundangan,

pengembangan wawasan kebangsaan serta peningkatan keserasian hubungan

antara pemerintah daerah dengan pemerintah dalam bingkai system NKRI.

b. Memantapkan kelembagan demokrasi dan melaksanakan reformasi struktur politik

dan nilai-nilai persamaan anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi

19. Meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah daerah

a) Membentuk dan meningkatkan peran koperasi pegawai.

b) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk

peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial.

20. Terlaksananya penjenjangan karier berdasarkan prestasi dan efektifitas pegawai

pemerintah daerah dengan kebijakan yang ditempuh adalah penerapan mekanisme

reward dan punishment kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah secara adil dan

transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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21. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara  optimal serta

berkelanjutan  dengan kebijakan :

a. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemasaran hasil tambang dan galian.

b. Meningkatkan kapasitas dan infrastruktur untuk menaikkan produksi.

c. Melakukan upaya diversifikasi dan optimalisasi nilai tambah sumberdaya alam.

d. Menerapkan teknologi eksplorasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam dengan kebijakan

pembangunan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan.

b. Mengembangkan penggunaan bahan bakar rendah emisi dan penyediaan ruang

terbuka hijau di Kabupaten Pesawaran.

c. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan peningkatan

kualitas lingkungan hidup.
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesawaran

Tahun 2005 – 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yang

memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2005-

2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesawaran

Tahun 2005-2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah

Kabupaten Pesawaran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah Kabupaten Pesawaran untuk tahun 2010-2015, tahun 2016-2020, dan

tahun 2021-2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai

berikut:

1. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon Bupati

harus memperhatikan RPJP Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005 – 2025 dan

menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi daerah yang

selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesawaran untuk tahun 2011-2015,

tahun 2016-2020, dan tahun 2021-2025.

2. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kabupaten Pesawaran dengan didukung oleh

Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran dan masyarakat termasuk

dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program–program dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005 –

2025.

3. Kepala Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah

berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005–2025 dengan

menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
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4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran

berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005 – 2025 yang akan

menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Pesawaran serta menjamin konsistensinya.
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesawaran

Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Pesawaran

merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

setiap tahunnya selama periode tersebut di atas. Selain itu juga sebagai koridor dalam

penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Pesawaran telah melibatkan para

pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah, sehingga hasilnya benar–benar merupakan kesepakatan yang

dapat diterima oleh berbagai pihak. Langkah-langkah untuk mewujudkan RPJP Daerah

Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 dibagi dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama

RPJM Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015, Tahap kedua RPJM Kabupaten

Pesawaran tahun 2016-2020 dan Tahap ketiga RPJM Kabupaten Pesawaran Tahun

2021-2025.

RPJPD Daerah Kabupaten Pesawaran diharapkan menjadi pedoman bagi

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam penyelenggaraan pembangunan

jangka panjang daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BUPATI PESAWARAN,
ttd

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H.
PEMBINA
NIP. 19681020 199402 1 001
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