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2.3. Aspek Pelayanan Umum 
 

 
 

2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib 
 
 

Aspek pelayanan urusan wajib Pemerintah Kota Bandung dalam kurun 
waktu tahun 2008 hingga 2013 digambarkan pada tabel berikut: 

 
Tabel 2-19 

Hasil Kinerja Fokus Layanan Urusan Wajib 
Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2008-2013 

 
 

No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ 
Indikator Kinerja Pembangunan 

Daerah 

Capaian Kinerja 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Pendidikan 
 

1 Pendidikan dasar       
-      Rasio terhadap murid SD/MI  47,2 47,5 48,3 n.a n.a 
-      Rasio terhadap murid SMP/MTs  n.a 61,6 64,2 n.a n.a 

2 Pendidikan menengah       
Rasio terhadap murid SMA/MA/ 
SMK  n.a 82,7 84,5 n.a n.a 

3 Penduduk yang berusia >15 tahun 
melek huruf (tidak buta aksara)2)  99,97% 99,99% 99,55% 99,55% 99,62% 

4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)2)  25% 35% 45% 45% 55% 
5 Angka Putus Sekolah       

-    Angka Putus Sekolah (APS) 
SD/MI3) 0,02% 0,01% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 

-    Angka Putus Sekolah (APS) 
SMP/MTs3) 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0,02% 

-    Angka Putus Sekolah (APS) 
SMA/SMK/MA3) 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,05% 

 
6 

Angka Kelulusan       
-    Angka Kelulusan (AL) SD/MI2) 99,98% 100% 100% 100% 100% 100% 
-    Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs2) 99,90% 99,97% 99,98% 99,98% 99,98% 100% 
-    Angka Kelulusan (AL) 

SMA/SMK/MA2) 99,00% 99,20% 99,40% 99,40% 99,40% 99,8% 

7 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ 
MI ke SMP/MTs2) 113,75% 113,75% 113,75% 113,38% 113,38% 113,38% 

8 Angka Melanjutkan (AM) dari 
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA2) 102,16 % 102,16 % 102,16% 102,16 % 102,16 % 102,16 % 

9 Guru yang memenuhi kualifikasi 
S1/D-IV2) 36,6 % 85% 85% 90% 90% 90% 

2 Kesehatan 
1 Jumlah posyandu (unit) 3) 1.896 1.903 1.938 1.945 1.959 1.959 
2 Rasio puskesmas per satuan 

penduduk1) 0,0299 0,0296 0,0301 0.0904 0.089 0.089 

3 Cakupan komplikasi kebidanan 
yang ditangani2) 100% 85,07% 99,61% 99,31% 100% 100% 

 
4 

Cakupan pertolongan persalinan 
oleh tenaga kesehatan yang 
memiliki kompetensi kebidanan2) 

 
89,97% 

 
84,75% 

 
95,57% 

 
94,67% 

 
103,70% 

 
103,70% 

5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal 
Child Immunization (UCI)2) 83,20% 100% 100% 100% 105,60% 100% 

6 Cakupan Balita Gizi Buruk 
mendapat perawatan2) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
7 

Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita penyakit 
TBC BTA2) 

 
100% 

 
100% 

 
80% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
8 

Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita penyakit 
DBD2) 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

9 Cakupan pelayanan kesehatan 
rujukan pasien masyarakat miskin2) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10 Cakupan kunjungan bayi2) 90% 87,56 98,20% 93,29% 92,04% 92,04% 



 

 
 

No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ 
Indikator Kinerja Pembangunan 

Daerah 
Capaian Kinerja 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
3 Pekerjaan Umum 
1 Panjang jalan Kota dalam kondisi 

baik2) 46,27% 46,27% 49,22% 57,68% 64,15% 68,96% 
2 Rumah Tangga Bersanitasi2) 58% 58% 80,96% 50% 70,99 % 70,99 % 
3 Kawasan Kumuh2) 18% 18% 17,32% 21,14% Na na 
4 Pembangunan PJU - - 8% 47% 150,4% 221,3% 
4 Perumahan 
1 Rumah tangga pengguna airbersih2) 71,69% 71,69% 65% 69,23 % 69,23 %  
2 Rumah Tangga Pengguna Listrik 

(Jumlah RT) 1) n.a 526.214 560.06 584.99 n.a  
3 Rumah layak huni2) 72.67% 69.30% 69.30% 69.60% 70.69%  
5 Perencanaan Pembangunan 

 
1 

Tersedianya dokumen perencanaan 
RPJPD yg telah ditetapkan dengan 
PERDA 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
2 

Tersedianya Dokumen 
Perencanaan: RPJMD yang telah 
ditetapkan dengan PERDA/ 
PERKADA 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
3 

Tersedianya Dokumen 
Perencanaan: RKPD yang telah 
ditetapkan dengan PERKADA 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

 
Ada 

4 Penjabaran Program RPJMD 
kedalam RKPD 115,90% 86,27 % 86,27% 100% 100% 100% 

6 Perhubungan 
 

1 
Load factor (jumlah penumpang/ 
kapasitas angkutan 
penumpang*100) 

 
32,26% 

 
33,64% 

 
48,42 % 

 
49,84% 

 
52,21%  

2 Jumlah Arus penumpang angkutan 
umum 4.227.894 4.358.569 5.885.569 5.834.592 6.156.085  

3 Rasio Ijin Trayek 5.647/ 
Pddk 

5657/ 
Pddk 

5657/ 
Pddk 

5657/ 
Pddk 

5657/ 
Pddk  

4 Lama pengujian kelayakan 
angkutan umum 50 Menit 50 Menit 50 Menit 50 Menit 50 Menit  

 

5 Tingkat kepemilikan/ kelulusan 
KIR angkutan umum3) 

 

99,42% 
 

99,27% 
 

99,11% 
 

99,08% 
 

98,94%  

6 Biaya pengujian kelayakan 
angkutan umum Rp.60 rb Rp.60 rb Rp.60 rb Rp.60 rb Rp.60 rb  

7 Jumlah orang melalui terminal 4.227.894 4.358.749 5.885.569 5.834.592 6.156.085  

8 Pengadaan rambu-rambu lalu 
lintas (jumlah rambu)3) n.a 500 500 510 625  

7 Lingkungan Hidup 
1 Penanganan sampah1) 23% 67% 70% 73% 85% 74% 
2 Cakupan pelayanan air minum2) 64,00% 66,00% 67,00% 72,00% 72,43% 70% 
3 Tempat pembuangan sampah (TPS) 

per satuan penduduk2) 77% 76% 76% 77% 76% 74% 

4 Penegakan hukum lingkungan2) 69,23 % 100% 100% 100% 100% 100% 
8 Pertanahan 
1 Penyelesaian Kasus Tanah Negara 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
2 Penyelesaian Ijin Lokasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
9 Kependudukan dan Catatan Sipil 
1 Kepemilikan KTP 89,90% 94,23% 100% 96,75% 96,75%  
2 Kepemilikan akta kelahiran per 

1000 penduduk 59,11 % 91,62 % 90,96 % 66,70% 60%  

3 Database kependudukan skala Kota 
Bandung 75% n.a n.a n.a 95%  

4 Penerapan KTP Nasional berbasis 
NIK Belum Belum Belum Sudah Sudah  

10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

1 Partisipasi angkatan kerja 
perempuan 40,47% 40,47% 52,1% 54% 43,47% 38,00% 

11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
1 Cakupan peserta KB aktif 79,96 % 81,27 % 72,15% 73.01% 73.01%  
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No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ 
Indikator Kinerja Pembangunan 

Daerah 
Capaian Kinerja 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
12 Sosial 

 
1 Sarana sosial seperti panti asuhan, 

panti jompo dan panti rehabilitasi 
 

60 buah 
 

60 buah 
 

60 buah 
 

60 buah 
 

60 buah 
 

60 buah 

13 Ketenagakerjaan 
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja1) 60,06% 60,71% 60,73% 61,40% 63,14% 63,55% 
2 Pencari kerja yang ditempatkan2) 11,20% 8,64% 9,44 % 39,24% 45,77% 14.05% 
3 Tingkat pengangguran terbuka3) 15,27% 13,28% 12,17% 10,34% 9,17% 10,98% 

4 Tingkat keselamatan dan 
perlindungan tenaga kerja3) 82,99% 84,15% 85,47% 87,00% 86,32% 87,38% 

 

5 Tingkat penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial (PHI)3) 

 

84,43% 
 

87,00% 
 

91,30% 
 

62,16% 
 

67,78% 
 

61,32% 

14 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
1 Koperasi aktif 75,93% 76,18 % 76,47 % 77,44% 78,09% 78,66% 

2 Jumlah Usaha Kecil Mikro dan 
Menengah Binaan 2800 4121 4221 4425 4531 4581 

15 Penanaman Modal 

1 Nilai Investasi Lokal Total (Non PMA 
dan PMDN) (Triliun Rp) 3,601 1,916 2,413 4,050 1,805 1,708 

16 Kebudayaan 

1 Penyelenggaraan festival seni dan 
budaya na na na 486 kali 154 kali 87 

pagelaran 
2 Sarana penyelenggaraan seni dan 

budaya 5 Buah 26 Buah 26 Buah 26 Buah 26 Buah NA 

3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar 
Budaya yang dilestarikan na na na 15,54% 15,54% NA 

17 Kepemudaan dan Olahraga 

1 Gelanggang/balai remaja (selain 
milik swasta) 0,012 % 0,00012% 1,26 % 0,0001 % 0,01 % NA 

2 Lapangan olahraga 0,01% 0,00% 0,06% 0,069% 0,04% NA 

18 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, 
Ormas dan OKP2) 

1 
kegiatan 

1 
kegiatan 

1 
kegiatan 

1 
kegiatan 

1 
kegiatan 

1 
kegiatan 

2 Kegiatan pembinaan politik daerah2) 2 
kegiatan 

2 
kegiatan 

2 
kegiatan 

2 
kegiatan 

1 
kegiatan 

2 
kegiatan 

 
19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian 

1 Pertumbuhan Ekonomi 8,17% 8,34% 8,45% 8,73% 8,98% NA 
2 Kemiskinan 15,97% n.a n.a n.a 9,09% NA 

3 Penindakan terhadap pelang-garan 
peraturan daerah (%) 100% 80,77% 100% 100% 100% 100% 

4 Jumlah Kejadian Kebakaran 141 121 101 124 137 131 
 

5 Pengadaan kantor Kecamatan dan 
Kelurahan (jumlah kantor) 

 

163 
 

164 
 

166 
 

168 
 

176 
 

181 

6 Sistem Informasi Manajemen 
Pemda 5 Buah 5 Buah 6 buah 2 buah 2 buah NA 

7 Indeks Kepuasan Layanan 
Masyarakat Ada Tidak Ada Ada Ada NA 

20 Ketahanan Pangan 

1 Regulasi ketahanan pangan2) Belum 
ada 

Belum 
ada 

Belum 
ada Ada Ada Ada 

2 Ketersediaan pangan utama2) 184.046,32 22.327,57 NA NA 5859.2 NA 
21 Pemberdayaan Masyarakat 
1 PKK aktif 100% 72% 86% 86% 100% 100% 
2 Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

22 Statistik 
1 Buku ”Kota dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
2 Buku ”PDRB Kota” Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
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No 
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ 
Indikator Kinerja Pembangunan 

Daerah 
Capaian Kinerja 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
23 Kearsipan 

 
1 Penerapan penyelenggaraan arsip 

secara baku 
 

7,69 
 

7,69 
 

7,69 
 

7,69 
 

7,69 
 

NA 

2 Kegiatan peningkatan SDM 
pengelola kearsipan Tidak ada 1 keg. 1 keg. 1keg. 2 keg. 1 keg. 

24 Komunikasi dan Informatika 
1 Web site milik pemerintah daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

2 Pameran/expo 3 Kali Tidak Ada 1 kali 2 kali 1 kali NA 

25 Perpustakaan 
1 Pengunjung perpustakaan 0,47% 0,02% 0,03% 0.07% 0,20% NA 

2 Koleksi buku yang tersedia di 
perpustakaan daerah 39,20% 33,30% 85,5 % 33,20% 33,3% NA 

 

 
 
 
 

       Pendidikan 
 

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya 

meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Berikut ini 

diuraikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja di urusan 

pendidikan Kota Bandung. Pada tingkat pendidikan dasar, 

perkembangan rasio guru/murid di tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota 

Bandung mengalami peningkatan selama periode 2009-2011. Jika pada 

tahun 2009 rasio guru/murid SD/MI ada di tingkat 47,2, maka pada 

tahun 2011 meningkat menjadi 48,3. Sedangkan untuk rasio 

guru/murid di tingkat SMP/MTs di tahun 2011 mencapai 64,2, 

meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 61,6. 

Dari rasio tersebut diketahui bahwa kecukupan guru untuk jenjang 

pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Bandung mengalami 

peningkatan, demikian juga rasio guru/murid di tingkat SMA/MA/SMK 

Kota Bandung. 
 

Penduduk Kota Bandung yang berusia di atas 15 tahun dan tidak buta 

aksara tahun 2009 mencapai 99,97%, kemudian mengalami 

peningkatan menjadi 99,99% tahun 2010. Namun pada tahun 2012 

mengalami penurunan menjadi sebesar 99,55%. Pada level pendidikan 

pra sekolah, perkembangan angka partisipasi pendidikan anak usia 

dini (PAUD) di Kota Bandung selama periode 2009-2012 mengalami 

kenaikan,  pada  tahun  2009  angka  partisipasi  PAUD  sebesar  25%, 

maka pada tahun 2012 telah menjadi 45%. 
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Grafik 2-22 
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA 

Kota Bandung Tahun Periode 2006-2013 
 
 

Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI dalam rentang waktu 

Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 mengalami perkembangan 

yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2006 APS SD/MI berada di 

posisi 0,04%, maka pada tahun 2012 menjadi hanya sebesar 0,001% 

atau dapat dikatakan hampir tidak ada APS di tingkat SD/MI. 
 

Angka  Putus  Sekolah  SMP/MTs  juga  mengalami  penurunan  yang 

berarti selama periode 2006-2012. Jika pada tahun 2006, tingkat APS 

SMP/MTs Kota Bandung ada di tingkat 0,29%, maka pada tahun 2012 

mengalami penurunan hanya menjadi 0,02%. Selama periode 2006- 

2012, Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA di Kota Bandung juga 

mengalami tren penurunan, pada tahun 2006, tingkat APS 

SMA/SMK/MA Kota Bandung ada di tingkat 0,63%, maka pada tahun 

2012 mengalami penurunan hanya menjadi 0,10%. 
 

 
Terkait dengan angka kelulusan (AL), diketahui bahwa angka kelulusan 

SD/MI di Kota Bandung dari mulai tahun 2009 hingga 2012 telah 

mencapai  100%.  Untuk  angka  kelulusan  (AL)  SMP/MTs  diketahui 

bahwa pada tahun 2008 sudah mencapai 99,90% dan mengalami 

peningkatan menjadi 99,98% di tahun 2012. 
 

Di  tingkat  sekolah  menengah,  angka  kelulusan  (AL)  SMA/SMK/MA 

Kota Bandung pada tahun 2008 sudah mencapai 99,00% dan 

mengalami peningkatan menjadi 99,40% tahun 2012. Sehingga dapat 
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dikatakan  bahwa  hanya  terdapat  0,60%  murid  SMA/SMK/MA  saja 

yang tidak lulus di tahun 2012. 
 

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di 

Kota Bandung selama periode 2008-2012 berada di atas 100%. Angka 

Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Bandung 

selama periode 2008-2012 juga telah di atas 100%. Tahun 2012, AM 

dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sudah mencapai 102,16%, 
 

Dalam   aspek   kualitas   pengajar,   tingkat   guru   yang   memenuhi 

kualifikasi S1/D-IV di Kota Bandung selama periode 2008-2012 

mengalami peningkatan yang sangat signifkan. Jika pada tahun 2008 

baru mencapai 36,6% guru yang memenuhi kualifikasi ini, maka pada 

tahun 2012 sudah mencapai 90%. 
 
 
 

       Kesehatan 
 

Jumlah posyandu pada tahun 2007 sebanyak 1.904  posyandu dan 

pada tahun 2013 menjadi 1.959 posyandu, terjadi penambahan 55 unit 

posyandu atau terdapat meningkat sebesar 2,9% unit posyandu. Rasio 

ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 75–100 

balita. Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka 

dilakukan  pemekaran  unit  Posyandu  yang  secara  otomatis  akan 

menambah jumlah unit Posyandu. 
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Sumber: LKPJ AMJ Kota Bandung  
Grafik 2-23 

Perkembangan Jumlah Posyandu Kota Bandung periode 2007-2013 
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Ketersediaan Puskesmas bagi masyarakat dari periode 2008 ke tahun 
 

2012 mengalami kenaikan. Rasio Puskesmas per satuan penduduk di 

Kota Bandung Pada tahun 2010, 1 puskesmas melayani  33.219 orang 

penduduk. 
 

Jumlah rumah sakit di Kota Bandung selama periode 2008-2012 

mengalami  kenaikan.  Jika  pada  tahun  2008  tercatat  terdapat  10 

rumah sakit, maka pada tahun 2012 telah mencapai 30 rumah sakit. 

Perbedaan yang cukup tinggi, diindikasikan bahwa pada tahun 2008 

belum semua rumah sakit tercatat. 
 

Untuk perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di 

Kota Bandung selama periode 2008-2013 mengalami fluktuasi. Dalam 

hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada 

ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu 

dan/atau bayi. Tahun 2008 cakupan komplikasi kebidanan yang 

ditangani sudah mencapai 100%, namun mengalami penurunan yang 

cukup signifikan menjadi 85,07% tahun 2009. Tahun 2013 cakupan 

komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Bandung sudah kembali 

mencapai 100%. 
 

Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Bandung mengalami 

perbaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2009 cakupannya baru 

mencapai 84,75%, maka pada tahun 2013 sudah mencapai 93,58%. 
 

Perkembangan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization 
 

(UCI)  di  Kota  Bandung  selama  periode  2009-2013  telah  mencapai 
 

100%. Tahun 2013 bahkan cakupan Desa/Kelurahan UCI telah 

mencapai  100%.  Cakupan  Desa/Kelurahan  Universal  Child 

Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana >80% dari jumlah 

bayi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi 

dasar lengkap dalam waktu satu tahun. 
 

Untuk kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota 
 

Bandung sudah mencapai tingkat yang optimal, dimana dari periode 
 

2008 hingga 2013 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya. 
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Cakupan  penemuan  dan  penanganan  penderita  penyakit  TBC  BTA 

serta Demam Berdarah Dengeu (DBD) di Kota Bandung juga sudah 

optimal. Selama periode 2008-2013 cakupan penemuan dan 

penanganan penderita kedua jenis penyakit tersebut sudah mencapai 

100%. 
 

Kinerja cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat 

miskin selama 3 tahun terakhir (2011-2013) sudah mencapai 100%. Ini 

mengindikasikan  bahwa  masyarakat  miskin  telah  mengakses 

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. 
 

Perkembangan cakupan kunjungan bayi selama lima tahun terakhir 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Cakupan kunjungan bayi tahun 

2008 telah mencapai 90%, tetapi turun tahun 2009 menjadi sebesar 
 

87,56%.  Tahun  2010  cakupan  kunjungan  bayi  naik  tajam  menjadi 
 

98,20%, dan tahun 2013 mengalami penurunan lagi, menjadi hanya 
 

94,72%. 
 

 
Untuk cakupan puskesmas di Kota Bandung selama periode 2008- 

 

2010 sudah di atas 100%. Ini berarti bahwa jumlah puskesmas di 

suatu Kecamatan ada yang lebih dari 1 puskesmas. Cakupan 

puskesmas  di tahun 2010 mencapai 243,3%. 
 

Terkait capaian indikator SPM di urusan kesehatan, diketahui bahwa 

tahun 2013 sudah banyak yang tercapai, bahkan melebihi dari target 

yang telah ditentukan. Hanya terdapat beberapa indikator kinerja saja 

yang capaiannya masih di bawah target. Ini menunjukkan bahwa 

pelayanan kesehatan di Kota Bandung sudah cukup baik. Dari total 24 

indikator SPM Bidang Kesehatan, sebanyak 21 indikator (87,5%) sudah 

tercapai (bahkan beberapa indikator melebihi target) dan hanya 

sebanyak 3 indikator (12,5%) saja yang belum mencapai target. 

Indikator SPM yang belum tercapai diantaranya cakupan peserta KB 

aktif, cakupan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan 

dasar terhadap lansia, cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang 

harus ditangani sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota. 
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       Pekerjaan Umum 
 

Ketersediaan infratruktur yang layak dan memadai merupakan aspek 

dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Berikut ini 

diuraikan hasil kinerja Urusan Pekerjaan Umum selama periode 2008- 

2012. 
 

 
Sekalipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota 

Bandung cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi 

masih berada pada tingkatan yang belum memadai guna endukung 

pergerakan orang dan barang. Jika tahun 2009 proporsi panjang 

jaringan  jalan  dalam  kondisi  baik  mencapai  49,22% ,  tahun  2012 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 68,96%. Ini berarti hampir 

1/3  panjang  jaringan  jalan  di  Kota  Bandung  dalam  kondisi  rusak 
 

(sedang atau berat). 
 

 

 
 

Gambar 2-2 
Kondisi Ruas Jalan yang Rusak di Kota Bandung 

 
 
 

Tahun 2012, dari 1.160,8 kilometer jalan di Kota Bandung, sekitar 
 

31,04% dalam kondisi rusak atau sepanjang 383 kilometer. Dari 

panjang jalan rusak tersebut target Tahun 2013 akan dilakukan 

perbaikan sepanjang 190 kilometer atau sekitar 15%, ditambah dengan 

kegiatan pemeliharaan dengan target sebesar 410.000 m2. 
 

Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang 

bersanitasi di Kota Bandung mengalami perkembangan selama periode 

2008-2012. Tahun 2008, rumah tinggal bersanitasi berada di tingkat 
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58%  dari total rumah  tinggal yang ada. Kemudian di tahun 2012, 

tingkat capaiannya sudah mencapai 70,99%. Rumah tinggal berakses 

sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh 

layanan sanitasi (1) Fasilitas air bersih (2) Pembuangan tinja (3) 

Pembuangan air limbah (4) Pembuangan sampah. Walaupun terjadi 

peningkatan kinerja, namun hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

pembangunan rumah tinggal di Kota Bandung masih belum memenuhi 

aspek dasar yang dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan ini adalah melalui bantuan penyediaan MCK 

dan septic tank komunal terutama di kawasan kampung yang kumuh. 
 

Berdasarkan data Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, 

dari 1561 RW, sebanyak 194 diantaranya termasuk ke dalam daerah 

pemukiman kumuh. Dari 194 RW tersebut, 29 RW termasuk dalam 

kategori kumuh tinggi, 88 RW kumuh sedang dan 77 kumuh rendah. 

Daerah kumuh tinggi, yaitu Kelurahan Nyengseret Kecamatan 

Astanaanyar, Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, 

Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan 

Braga   Kecamatan   Sumur   Bandung,   dan   Kelurahan   Situsaeur 

Kecamatan Bojongloa Kidul. 
 

Karakteristik daerah kumuh tinggi yaitu daerah pemukiman yang 

ketersediaan air bersihnya kurang dari 30 %, sistem drainase buruk, 

kondisi jalan lingkungan rusak parah lebih dari 70%, kepadatan 

penduduk lebih dari 100 unit rumah perhektar, tidak memiliki jarak 

antar bangunan dan perkembangan bangunan tinggi. 
 

Meluasnya kawasan kumuh berkorelasi dengan meningkatnya 

kepadatan  penduduk  yang  pada  Tahun  2008  saja  telah  mencapai 

angka 156 jiwa/hektar. Dengan angka pertumbuhan penduduk 1,59% 

per tahun diprediksi pada kepadatan penduduk Tahun 2025 akan 

mencapai 300 jiwa/hektar. 
 

Dalam  hal  pengelolaan  air  limbah  di  Kota  Bandung  diolah  hanya 

dengan  menggunakan  satu  buah  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah 

(IPAL), yang terletak di Bojongsoang, dengan kapasitas 400.000 jiwa, 

atau hanya melayani lebih kurang 15% dari penduduk Kota Bandung. 
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IPAL Bojongsoang melayani sistem terpusat Bandung Timur serta 

Tengah/Selatan, sedangkan untuk wilayah Barat dan Utara belum 

tersedia sistem pelayanan. Sampai dengan tahun 2012 di sebagian 

besar wilayah, saluran air kotor masih bercampur dengan saluran 

drainase (sistem campuran) dalam bentuk saluran terbuka. Saluran 

tertutup untuk limbah domestik maupun non-domestik masih sangat 

terbatas. 
 

Berkenaan dengan  drainase, secara umum sistem drainase di Kota 

Bandung terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan 

drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran 

pembuangan  yang secara alami  sudah  ada di Kota Bandung, yang 

terdiri  dari  15  sungai  sepanjang  265,05  km.  Saluran  pembuangan 

mikro  adalah  saluran  yang  sengaja  dibuat  mengikuti  pola  jaringan 

jalan. Namun, sekitar 30% ruas jalan belum memiliki saluran drainase 

sehingga beberapa daerah menjadi rawan banjir dan genangan. 
 

 
 

Gambar 2-3 
Banjir di Ruas Jalan di Jembatan Pasopati 

 
 

Penyebab terjadinya daerah rawan banjir adalah karena tertutupnya 

street inlet oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk 

ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian 

saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan,  serta  pengalihfungsian  lahan  dari  kondisi  alami  menjadi 

lahan   dengan   fungsi   komersil   seperti   pertokoan,   mall,   jalan, 

perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang 

meningkatkan debit limpasan. 
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Potensi kerusakan jalan di Bandung jauh lebih besar pada saat kondisi 

basah dibandingkan pada kondisi kering. Hal ini disebabkan air sering 

tidak tertampung dan menggenangi banyak segmen jalan, baik saluran 

pinggir jalan maupun saluran-lauran pembuangan lainnya. 
 
 
 

       Perumahan 
 

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat 

mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan 

terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan 

berkelanjutan. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air 

bersih di Kota Bandung relatif stagnan, karena kenaikan jumlah Kepala 

keluarga (KK) yang membutuhkan bertambah, maka bertambah pula 

rumah tangga pengguna air besih yang harus dilayani. Pada tahun 

2008 rumah tangga pengguna air bersih sudah mencapai 71,69%, 

namun di tahun 2012 karena penambahan jumlah KK yang harus 

dilayani, mengalami penurunan menjadi 69,23%. 
 

Tabel 2-20 
Kondisi Pelayanan Air Bersih Kota Bandung Tahun 2009 

 
No Keterangan Satuan Kondisi Tahun 2009 

1 Kapasitas Produksi Air Bersih   

 - Mata Air l/dt 123 
 - Air Tanah l/dt 111,63 
 - Air Permukaan l/dt 2.472,65 
 Total  2.706,88 

2 Pelayanan Air Bersih   
 Sambungan pelanggan Unit 147.000 
 Penduduk terlayanai jiwa 1.520.953 

 

Sumber: PDAM Kota Bandung 
 

Akses air bersih bagi masyarakat Kota Bandung hingga kini masih 

belum dapat memenuhi standar kelayakan secara sepenuhnya dan 

potensial terancam oleh padatnya permukiman dan perubahan fisik 

lingkungan. 
 

Dalam hal penggunaan listrik, jumlah rumah tangga pengguna listrik 

PLN selama periode 2009-2011 di Kota Bandung mengalami 

peningkatan. Jika pada tahun 2009 jumlah rumah tangga yang 

menggunakan  listrik  PLN  berjumlah  526.214  rumah  tangga,  maka 
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pada tahun 2011 jumlah meningkat menjadi sebesar 584.990 rumah 

tangga atau tumbuh sebesar 11,2%. 
 

Terkait dengan capaian SPM urusan perumahan, bahwa cakupan 

ketersediaan rumah layak huni Kota Bandung di tahun 2012 baru 

mencapai 581.894 unit rumah dari target sebesar 648.730 unit. Ini 

menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni masih sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, terutama MBR. Di sisi lain berkurangnya 

luasan permukiman kumuh di Kota Bandung pada tahun 2012 baru 

mencapai 2.494,5 m2 dari target sebesar 11.641 m2. Ini menunjukkan 

bahwa masih sangat banyak kawasan kumuh yang perlu ditangani. 
 
 
 

       Penataan Ruang 
 

Pola   ruang   dan   struktur   ruang   Kota   Bandung   memerlukan 

pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung 

perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk 

hidup (to live), bekerja (to work), dan bermain (to play), sehingga 

kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana prasarana 

pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama. 
 

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, 

pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada 

ketersediaan  dokumen  bidang  penataan ruang yang akan dijadikan 

pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator 

“tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-undang Penataan 

Ruang”, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR), pada tahun 2012 belum terealisasi. 
 

Dalam hal pemanfaatan ruang, berdasarkan indikator pemanfaatan 

ruang yang tertib, dari target sebesar 95,00% dapat terealisasi sesuai 

target. Dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa 

Perda RTRW dan Dokumen Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi, 

hanya   tinggal   menunggu   proses   pengesahan   menjadi   Peraturan 

Daerah. 
 

Dalam konteks pengendalian, berdasarkan indikator pengendalian 

pemanfaatan  ruang  yang  tertib,  dari  target  sebesar  95,00%  dapat 
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terealisasi  sebesar  56,72%.  Kelebihan  posisi  Kota  Bandung  yang 

terletak pada dataran tinggi, iklim yang relatif bersahabat, dan pilihan 

bagi kegiatan “work, live, & leisure” saat ini semakin menurun dan 

tidak mendapatkan solusi layak dalam mempertahankannya. 
 

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota juga tidak 

terlepas  dari  penyediaan  ruang  terbuka  hijau  kota.  Ruang  terbuka 

hijau (RTH) di Kota Bandung selama periode 2008-2012 cenderung 

mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008 persentase RTH berada 

di tingkat 8,87%, kemudian di Tahun 2012 hanya menjadi 12,12%. 
 

Perkembangan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung dilihat dari 

luasan (hektar) dan persentase RTH dari keseluruhan lahan yang ada 

dapat dilihat dalam Grafik berikut ini. 
 
 
 

2.400 
 

2.200 
 

2.000 
 

1.800 
 

1.600 
 

1.400 
 

1.200 
 

1.000 
 

800 

14 
 

12 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

- 
2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013 

 
Sumber : LKPJ AMJ Kota Bandung  

Grafik 2-24 
Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Kota Bandung periode 2006-2013 
 

 
 
 
 

       Perencanaan Pembangunan 
 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 

telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
 

Kota Bandung Tahun 2005-2025, sehingga menjadikan periode 2008- 
 

2012  telah  tersusun  dokumen  perencanaan  pembangunan  jangka 

panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. RPJMD Kota Bandung juga 
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sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 
 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Bandung Tahun 2009-2013. Namun di tengah proses 

pelaksanaannya, RPJMD Kota Bandung 2009–2013 perlu dilakukan 

penyempurnaan dan penyelarasan (revisi) lebih lanjut, terkait konsep 

dan substansi yang telah termaktub. Revisi RPJMD Kota Bandung ini 

telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung 
 

Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung 2009 - 2013. 
 

 
Selama periode 2008-2012 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota 

(Perwal). Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Bandung 

dalam dua tahun terakhir (2011-2012) juga sudah terakomodasi secara 

optimal. Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah 

diimplemetasikan lebih lanjut di dalam RKPD. 
 
 
 

       Perhubungan 
 

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek 

strategis yang berdampak lintas sektoral. Persentase jumlah angkutan 

darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat di Kota Bandung 

tahun 2012 mencapai 6,03% atau mengalami kenaikan jika 

dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya 4,24%. 
 

Berdasarkan hasil identifikasi Dinas Perhubungan, kondisi kemacetan 

jalan dipengaruhi oleh 32 (tiga puluh dua) aspek sebagai berikut: (1) 

Panjang jalan/lebar jalan; (2) Kondisi jalan; (3) Jumlah kendaraan 

pribadi; (4) Persimpangan yang terlalu dekat; (5) Sekolah; (6) Pasar 

Tumpah/PKL; (7) Pangkalan liar; (8) Parkir; (9) Kendaraan jemputan 

anak sekolah; (10) Angkot; (11) Kesadaran masyarakat; (12) Displin 

pengemudi;  (13)  Kendaraan  dari  luar  Kota  Bandung;  (14)  Becak 

melawan arus; (15) Shelter; (16) Traffic light; (17) Perumahan; (18) 

Perubahan Fungsi bangunan; (19) Banjir; (20) Marka jalan dan rambu 

lalu lintas; (21) SDM petugas; (22) Dana; (23) Anak jalanan; (24) 

Jaringan jalan; (25) Perbaikan jalan/galian kabel/perbaikan; (26) 

Perlintasan  kereta  api;  (27)  Pusat  perbelanjaan/Mall;  (28)  Bongkar 
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muat; (29) Penerangan jalan umum; (30) Gerakan pejalan kaki; (31) 

Pool/Agen Bus; (32) Luas terminal. 
 

Arus kendaraan yang masuk ke Kota Bandung, terutama pada akhir 

pekan (weekend) juga memberikan pengaruh yang signifikan pada 

kemacetan, terutama banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan 

niaga, kuliner dan pariwisata. Sejak dibukanya Tol Cipularang, arus 

kendaraan masuk dan keluar di Kota Bandung meningkat drastis. 

 

 
 

 
Gambar 2-4 

Kemacetan di Salah Satu Ruas Jalan Kota Bandung 
 
 

Jika belum terdapat transportasi massal yang representatif, maka 

dipastikan volume kendaraan akan terus meningkat. Hal menjadi 

masalah karena pertambahan volume kendaraan tidak mampu 

diimbangi penambahan jalan. Alternatif yang telah diusahakan dengan 

membangun jalan layang di beberapa titik, seperti Cimindi, 

Kiaracondong, dan Pasupati. Pembangunan jalan layang (fly over) atau 

bahkan jalan bawah tanah (underpass) untuk dapat mengurangi 

kemacetan.  Selain  itu  ke  depan  perlu  dikembangkan  lebih  lanjut 

konsep SAUM potensial seperti monorel, tram, atau cable car, dan lain 

sebagainya. 
 

Konsep pengembangan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) 

dengan jenis monorel sudah diinsiasi oleh Pemerintah Kota Bandung di 

tahun 2012. ditandai dengan penandatangan joint operation antara 

Vice President China National Machinery Imp. Exp. Corperation (CMC) 

dengan Presiden Direktur Panghegar. 
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Dalam moda transportasi udara, Kota Bandung telah memiliki Bandara 

Husein Sastranegara. Namun kondisi saat ini sudah kurang layak 

karena daya tampungnya tidak sebanding dengan pertumbuhan 

penumpang. Tahun 2012 pertumbuhan penumpang di Bandara Husein 

Sastranegara  mencapai  97,5%  atau  1,8  juta  penumpang  setahun, 

terdiri dari 1,2 juta penumpang domestik, dan 600.000 penumpang 

internasional. Daya tampung terminal hanya 903 penumpang per hari, 

dengan luas lahan 3.000 meter persegi. 
 

Terkait dengan kepemilikan/kelulusan KIR angkutan umum, diketahui 

bahwa di tahun 2012 telah mencapai 95%. Data sebelum tahun 2012 

belum teridentifikasi secara jelas. Peningkatan kepemilikan/kelulusan 

KIR perlu tetap dipertahankan, salah satunya dapat melalui kampanye 

emisi bersih untuk kendaraan bermotor. 
 

Selama periode 2009-2012, di Kota Bandung juga sudah dilakukan 

pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.135 rambu. Jika 

periode  tahun  2009-2010  tiap  tahunnya  terpasang  sebanyak  500 

rambu, maka pada tahun 2012 terpasang sebanyak 625 rambu. 
 
 
 

       Lingkungan Hidup 
 

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian 

pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan 

lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan 

diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan 

akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. 

Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan- 

kawasan yang berfungsi lindung. 
 

Persoalan pengelolaan sampah di Kota Bandung, harus mendapat 

perhatian khusus. Jumlah sampah yang terangkut lima tahun terakhir 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 23% pada tahun 

2008 meningkat menjadi 85% pada tahun 2012, yang berarti 15% 

sampah yang belum terangkut, diperkirakan 15% sampah yang tidak 

terangkut ini dikelola oleh masyarakat sendiri atau dibuang ke sungai, 

lahan kosong atau di pinggir jalan. Rasio Tempat Pembuangan Sampah 
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(TPS) per satuan penduduk di Kota Bandung selama periode 2008-2012 

relatif stagnan di angka sekitar 76%-77% TPS/satuan penduduk. Ini 

menunjukkan bahwa daya tampung TPS (m3) mengalami sedikit 

peningkatan dibandingkan dengan jumlah penduduk. 
 

Pemerintah Kota Bandung bersama Kelompok Masyarakat Peduli 

Sampah mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan 

sistem 3-R (reduce, reuse, recycle). Sekitar 9% atau sekitar 135 ton/hari 

timbulan sampah  telah dikelola dengan sistem 3-R di 5 lokasi TPS-3R 

milik PD. Kebersihan dan 7% atau sekitar 105 ton/hari timbulan 

sampah dikelola dengan sistem 3-R secara mandiri oleh masyarakat. 

Pengelolaan sampah anorganik dengan sistem 3-R telah berkembang 

dan dilembagakan kedalam bentuk lembaga ekonomi berbasis 

masyarakat yang disebut Bank Sampah. Hingga saat ini telah berdiri 

70 Bank Sampah yang tersebar di 70 RW dari 1561 RW yang ada di 

Kota Bandung. Bank  Sampah  sebagai alternatif praktek 3-R  dalam 

pengelolaan sampah harus didorong perkembangannya mengingat 

kemampuan mereduksi sampahnya yang mencapai 60% dari timbulan 

sampah skala rumah tangga dan manfaat ekonomi dan sosial yang 

dapat diperoleh masyarakat dari praktek ini. 
 

Pembuangan sampah ke Tempat  Pembuangan Akhir masih menjadi 

alternatif utama pengelolaan sampah Kota Bandung, TPA yang dimiliki 

Kota Bandung (TPA Jelekong, TPA Pasir Impun, TPA Cicabe) sudah 

habis usia pakainya dan dialihfungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau; 

terkecuali lahan pasca TPA Jelekong saat ini digunakan sebagai lahan 

pengomposan. Mengingat TPA Sarimukti akan berakhir usia pakainya 

pada tahun 2015, pemerintah berupaya mendorong alternatif 

pengelolaan sampah melalui pembangunan Teknologi Pengelolaan 

Sampah Ramah Lingkungan yang akan direncanakan dapat mengolah 

sampah kota Bandung sebesar 700 m3/hari. 
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Gambar 2-5 
Pemandangan Tumpukan Sampah di Jln. Tamansari Bandung 

 
 

Cakupan pelayanan air minum di Kota Bandung mengalami 

peningkatan   selama  periode  2008-2012.  Jika  pada  tahun  2008 

cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat mencapai 64% saja, 

maka   cakupan   ini   pada   tahun   2012   telah   mencapai   72,43%. 

Kebutuhan  air  bersih  Kota  Bandung  semakin  meningkat  sejalan 

dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kota. Permasalahan 

penyediaan air bersih di Kota Bandung saat ini tidak saja hanya 

mencakup kuantitas tetapi juga kualitas dan kontinuitas. Saat ini 

penyediaan air bersih salah satunya diselenggarakan oleh PDAM, tetapi 

kapasitasnya belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan warga kota 

Bandung. 
 

Tabel 2-21 
Kebutuhan air bersih Kota Bandung 

 
 

No 
 

Tahun Jumlah Rumah Tangga 
(KK) 

Jumlah Kebutuhan Air 
Bersih (liter atau m3) 

1. 2009 483.457 362.592.905 
2. 2010 564.923 423.692.431 
3. 2011 507.446 380.585.670 
4. 2012 564.928 423.696.481 *) 

 

*) kebutuhan air berdasarkan standar PU 
Sumber: PDAM Kota Bandung Tahun 2012 

 

 
 
 
 

Jumlah Rumah Tangga yang dilayani kebutuhan air bersih oleh PDAM 

Kota Bandung tidak mengalami peningkatan setiap tahun mengingat 

Kota  Bandung  mengalami  keterbatasan  sumber  air  baku.  Sehingga 

sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 belum ada penambahan 

kapasitas jaringan. 
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Tabel 2-22 
Pemenuhan Air Bersih oleh PDAM 

 
 

No 
 

Tahun 
Jumlah Rumah 

Tangga 
(KK) 

 

Jumlah KK yang tersambung 
dengan PDAM (KK) 

1. 2009 483.457 121.094 
2. 2010 564.923 131.094 
3. 2011 507.446 141.094 
4. 2012 564.928 141.094 

 

Sumber: Bappeda dan PDAM Kota Bandung Tahun 2012 
 
 

Hanya 25% rumah tangga di Kota Bandung yang mendapat pelayanan 

air bersih dari PDAM Kota Bandung. Selebihnya sekitar 75% rumah 

tangga memiliki fasilitas air minum milik sendiri, menggunakan air 

sumur dangkal dan dalam untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. 

Kapasitas produksi dari sumber air baku yang diolah oleh PDAM 

Tirtawening Kota Bandung adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2-23 
Kapasitas Produksi PDAM Tirtawening Kota Bandung 

 
 

A 
 

Air Permukaan Kapasitas 
Terpasang 

 

Debit Produksi 

 IPA Badaksinga 1800 l/detik 1.690 l/detik 
 IPA Dago Pakar 600 l/detik 552 l/detik 
 MP Dago Pakar 40 l/detik 39 l/detik 
 MP Cibeureum 40 l/detik 36 l/detik 
 MP Cipanjalu 15 l/detik 17 l/detik 
 MP Cirateun 0 l/detik - l/detik 
 JUMLAH 2.500 l/detik 2.335 l/detik 
B AIR TANAH/SUMUR BOR 221 l/detik 98 l/detik 
C MATA AIR 216 l/detik 107,00 l/detik 

 T O T A L 2.937 l/detik 2.509 l/detik 
 

Sumber : PDAM Tirtawening 
 

Kendala utama PDAM Kota Bandung dalam penyediaan air bersih bagi 

masyarakat diantaranya adalah keterbatasan sumber air baku. Saat ini 

sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Bandung terdiri atas 

air permukaan dan air tanah yang berlokasi di dalam Wilayah Kota 

Bandung dan di luar Wilayah Kota Bandung. 
 

Terbatasnya kemampuan PDAM Kota Bandung memenuhi kebutuhan 

air bersih Kota Bandung, memberikan tekanan yang cukup besar 

terhadap pengambilan air tanah baik air tanah dangkal maupun air 

tanah dalam. Hingga bulan Agustus Tahun 2013 tercatat terdapat 887 

titik pengambilan air tanah dalam oleh kegiatan/usaha, dengan debit 
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pengambilan air tanah sebesar 1.074.351 m3/bulan, tekanan 

pengambilan  air  tanah  dalam  diperkirakan  akan  meningkat  cepat 

seiring dengan meningkatkan aktivitas pembangunan perumahan 

vertikal dan perhotelan serta sarana wisata lainnya di Kota Bandung. 

Diperkirakan debit pengambilan air tanah dalam lebih dari angka 

tercatat di  atas, dengan masih banyaknya sumur-sumur bor ilegal. 

Penurunan kuantitas air tanah dipercepat dengan pengambilan air 

tanah untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang semakin 

meningkat. 
 

Keterbatasan cakupan layanan PDAM disebabkan karena ketersediaan 

air baku yang terbatas dapat diantisipasi dengan mengadopsi teknologi 

pengolahan air sungai dengan filterisasi. Penerapan teknologi 

pengolahan air sungai yang maju sudah menjadi kebutuhan wajib 

karena kualitas air sungai di Kota Bandung sebagian besar telah 

tercemar. Selain itu, diperlukan pembangunan ground reservoir umum, 

terutama di lokasi rawan sumber air bersih. 
 

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bandung 

tahun 2008, sekitar 48 sungai yang ada di Kota Bandung hampir 

seluruhnya telah tercemar limbah. Adapun komposisi sumber 

pencemarannya, 70% limbah rumah tangga dan 30% limbah industri 

seperti  tekstil,  hotel,  restoran,  dan  rumah  sakit.  Dari  48  sungai 

tersebut, 6 di antaranya masuk kategori pencemaran berat. Keenam 

sungai itu adalah Cikiley, Ciparungpung, Citepus, Cikapundung Kolot, 

Cikapundung Hilir, dan Cidurian. 
 

Kandungan senyawa organik pada beberapa sungai di Kota Bandung 

cukup tinggi mulai dari hulu, tengah sampai hilir didasarkan pada nilai 

parameter BOD dan COD, MBAS, DO dan E. Coli yang terukur di 40 

titik pemantauan, yaitu di S. Cikapundung, S. Ciparumpung, S. 

Cikapundung Kolot, S. Cicadas, S. Citepus, S. Cibuntu, S. Cidurian, S. 

Cikendal, S. Cipamokolan, S. Cisaranteun, S. Cipanjalu, S. Cinambo, 

dan S. Cihalarang. Demikian juga dengan Kandungan unsur logam 

yaitu Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Pb (timbal), Merkuri (Hg), Chromium 

(Cr) berada di atas baku mutu. 
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Sepanjang tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan 

pengangkatan  sedimen  sebesar  1.880  meter  kubik,  pembersihan 

rumput sebanyak 18.500 meter kubik, dan pengangkutan sampah 

sebanyak 150 meter kubik di sepanjang Sungai Cikapundung, serta 

penanaman ribuan pohon. Jumlah personel yang dilibatkan sedikitnya 

2.050 orang, yang terdiri dari berbagai unsur seperti TNI, Polri, 

karyawan   Pemerintah   Kota   Bandung,   dan   masyarakat   umum. 

Perbaikan kualitas sungai dan sempadannya dapat memunculkan 

peluang menjadi taman kota dan wisata air, bahkan kegiatan seni, 

budaya, pendidikan dan ekonomi yang dapat digerakan. 
 
 

 
 

Gambar 2-6 
Kondisi di sekitar Sungai Cikapundung 

yang digunakan untuk Wisata Air 
 
 

Terjadinya pencemaran  lingkungan  berpengaruh  terhadap air tanah 

dangkal. Berdasarkan pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Bandung, 

setengah dari sumur gali dan sumur pompa di Kota Bandung tidak 

memenuhi syarat sebagai air bersih. Di daerah pemukiman hampir 

semua air yang berasal dari sumur gali dan sumur pasak sudah 

tercemar bakteri coli tinja dengan konsentrasi sudah mencapai 2400 

JPT/100  ml,  dari analisis sampel yang diambil dari 52  Kelurahan, 

secara bakteriologi hanya 37% yang memenuhi syarat. 
 

Perkembangan dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Bandung 

dari tahun 2009 hingga 2012 telah mencapai 100%. Ini menunjukkan 

bahwa setiap pelanggaran hukum terkait lingkungan sudah 

ditindaklanjuti dan telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. 

Sekalipun capaian kinerja penegakan lingkungan hidup telah sesuai 
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target, namun fakta di lapangan menunjukan bahwa pencemaran 

lingkungan masih terus terjadi dan berdampak luas terhadap 

kelangsungan ekosistem baik di tanah mapun di sungai. 
 
 

 
 

Gambar 2-7 
Hilir Sungai Cikapundung di Jalan Tamansari (22 Oktober 2012) 

 
 
 
 
 

       Pertanahan 
 

Penatagunaan  tanah  merupakan  salah  satu  urusan  yang  penting 

untuk ditangani, terutama dengan terbatasnya ketersediaan tanah di 

wilayah kota. Penyelesaian izin lokasi di Kota Bandung selama periode 

2008-2012  telah  mencapai  100%. Ini  menunjukkan  bahwa  seluruh 

permohonan izin lokasi diselesaikan secara keseluruhan. Dengan 

adanya  lembaga  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BPPT) 

diharapkan proses perizinan di Kota Bandung dapat dilakukan secara 

optimal. Perkembangan jumlah tanah bersertifikat di Kota Bandung 

selama periode 2008-2010 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. 
 

Tabel 2-24 
Jumlah Tanah Bersertifikat di Kota Bandung 

periode 2008-2010 
 

 

No 
 

Tanah Bersertifikat 
 

Satuan 
Tahun 

2008 2009 2010 
1. Jumlah tanah yang 

bersertipikat 
bidang 487.615 503.437 526.254 

2. Hak Milik bidang 399.018 413.631 428.491 
3. Hak Guna Bangunan bidang 77.482 79.614 84.339 
4. Hak Guna Usaha bidang - - - 
5. Hak Pakai bidang 2.224 2.229 2.325 
6. Girik bidang - - - 

 

Sumber : BPN Kota Bandung 
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     Kependudukan dan Catatan Sipil 
 

Dengan jumlah penduduk sebanyak 2,45 juta, maka penyelenggaraan 

pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting 

untuk dapat dikelola secara baik. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) di Kota Bandung pada tahun 2008 baru mencapai 

89,9%, kemudian mengalami kenaikan di 2010 mencapai 100%. Data 

terakhir tahun 2012 tingkat kepemilikan KTP mengalami penurunan 

menjadi  96,75%. Dalam hal penerapan  KTP Nasional berbasis  NIK, 

khusus untuk Kota Bandung baru mulai terlaksana tahun 2011. 
 

Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung pada 

tahun 2009 telah mencapai 91,62%, namun tahun 2012 mengalami 

penurunan yang cukup signifikan hanya menjadi 60%. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin banyak bayi yang lahir tanpa disertai 

akta kelahiran. 
 

Ketersediaan database kependudukan skala Kota Bandung pada tahun 
 

2008 masih mencapai 75%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 
 

95% di tahun 2009. Kota Bandung saat ini telah menerapkan sistem 

informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem 

administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi 

secara online. 
 
 
 

     Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
 

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur 

ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat 

perkembangannya, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota 

Bandung cukup mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2008 tingkat 

partisipasi  berada  di  posisi  40,47%,  maka  pada  tahun  2009-2010 

sudah di atas 50%. Namun periode tahun 2011-2012 mengalami 

penurunan yang cukup besar menjadi sebesar 43,47%. 
 

Dalam perkembangan kota yang semakin kompleks saat ini, diketahui 

bahwa sarana bermain anak agar dapat menjadi media tumbuh 

kembang secara layak masih dirasakan sangat minim. Ini karena lahan 

yang  terbatas  dan  belum  adanya  perhatian  serius.  Di  sisi  lain, 
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eksploitasi anak yang ditunjukkan dengan masih banyaknya anak 

jalanan juga perlu ditangani segera. 
 

Terkait dengan capaian indikator SPM di bidang layanan terpadu 

perempuan dan anak diketahui bahwa kinerja selama periode 2009- 

2013 sudah cukup optimal. Ini diindikasikan dengan adanya usaha 

nyata berupa tindak lanjut penanganan dari pengaduan korban 

kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  yang  disertai  dengan 

bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 
 
 
 

   Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
 

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam 

masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul 

dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh 

institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan 

membentuk masyarakat Kota Bandung yang saling asih, bergotong dan 

terdorong untuk maju. 
 

Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB aktif di Kota 

Bandung cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2008, 

cakupan  peserta  KB  aktif  mencapai  79,96%,  maka  di  tahun  2012 

hanya sebesar 73,01%. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif 

adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan 

Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 

Penurunan dari cakupan peserta KB aktif ini perlu menjadi salah satu 

perhatian,   terutama   terkait    dengan   upaya   pengendalian    laju 

pertumbuhan penduduk alami Kota Bandung. 
 
 
 

   Sosial 
 

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang 

membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan 

oleh  pemerintah  daerah.  Sarana  sosial  seperti  panti  asuhan,  panti 

jompo dan panti rehabilitasi hingga tahun 2012 berjumlah 60 buah. 

Peningkatan sarana sosial di Kota Bandung juga coba ditingkatkan 

melalui proses pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 
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Rancacili  Kecamatan  Rancasari,  Gedebage Bandung. Puskesos  yang 

akan  dibangun  di  Kota  Bandung  ini  merupakan  puskesos  yang 

pertama di Jawa Barat   bahkan di Indonesia. Melalui pembangunan 

Puskesos   ini,   maka   diharapkan   dapat   memadukan   penanganan 

berbagai aspek sosial serta dapat membantu masyarakat yang 

termarjinalkan. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Bandung telah 

membebaskan lahan sekitar 6 hektar, dari kebutuhan 7,1 Ha. 
 
 

 
 

Gambar 2-8 
Anak Jalanan dan Pengemis di 

Salah Satu Sudut Jalan Kota Bandung 
 
 

Kota Bandung sebagai kota metropolitan juga tidak terlepas dari 

masalah kesejahteraan sosial. Banyaknya anak jalanan, gelandangan, 

pengemis dapat ditemui secara mudah di beberapa ruas jalan di Kota 

Bandung. Tercatat di tahun 2011 sedikitnya terdapat 948 gelandangan, 

4.162 pengemis, dan 4.861 anak jalanan. 
 

 
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga 

kini terus diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya 

pendampingan  serta  pemberian  pekerjaan  bagi  orang-orang  yang 

bekerja di jalan agar menjadi produktif.  Jenis dan jumlah masalah 

kesejahteraan  sosial  di  Kota  Bandung  dapat  dilihat  dalam  Tabel 

berikut. 
 

Tabel 2-25 
Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung PadaTahun 2011 

 
No Jenis Masalah Satuan Jumlah 
1 Gelandangan orang 948 
2 Pengemis orang 4.162 
3 Wanita Tuna Susila orang 549 
4 Bekas Narapidana orang 364 
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No Jenis Masalah Satuan Jumlah 
5 Anak jalanan orang 4.861 
6 Anak nakal korban Narkotika orang 363 
7 Penyandang cacat orang 3.999 
8 Fakir miskin KK 97.586 
9 Lanjut usia terlantar orang 3.254 
10 Lansia yang menjadi korban tindak kekerasan orang 49 
11 Keluarga berumah tidak layak huni KK 7.589 
12 Anak terlantar orang 7.550 

 

13 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau 
perlakuan salah 

 

orang 
 

42 

14 Anak nakal orang 299 
15 Balita terlantar orang 705 
16 Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis orang 1.806 
17 Keluarga bermasalah sosial psikologis orang 2.967 
18 Wanita rawan sosial ekonomi orang 8.923 
19 Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan orang 394 
20 Korban akibat bencana alam & musibah lainnya orang 551 
21 Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana orang 4.149 
22 Eksodan orang - 
23 Komunitas adat terpencil orang - 
24 Pekerja migran orang 13 
25 Penderita HIV / AIDS orang 1.268 

Sumber : BPS, Kota Bandung Dalam Angka, 2012 
 
 
 
 

     Ketenagakerjaan 
 

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas 

sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis 

dalam pembangunan daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

di Kota Bandung selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan. 

Hal ini menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja 

Kota Bandung yang terlibat dalam kegiatan produktif. Jika pada tahun 

2008 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 60,06%, maka pada 

tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 63,14%. 
 

Tingkat pencari kerja yang ditempatkan di Kota Bandung selama lima 

tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jika pada 

tahun 2008 hanya 11,20% saja pencari kerja yang ditempatkan, maka 

di tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 45,77%. Hal ini 

menunjukkan fasilitasi dan system penyusunan informasi data 

penempatan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  mengalami  perbaikan  dan 
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memiliki kontribusi positif pada penurunan angka pengangguran yang 

ada di Kota Bandung. 

 
Tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung dari  waktu ke waktu 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 

tingkat pengangguran terbuka sebesar 15,27%, pada tahun 2012 telah 

berkurang secara signifikan menjadi 9,17%. Meningkatnya aktivitas 

perekonomian pada beberapa sektor perekonomian Kota Bandung, 

menjadi  faktor  pendorong  (driving  forces)  dalam  penyerapan  tenaga 

kerja  yang  lebih  besar,  terutama  pada  sektor  sektor  perdagangan, 

hotel, dan restoran. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di sektor 

industri pengolahan juga masih tinggi. 
 

 
Grafik 2-25 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung 
periode 2008-2012 

 
 

Walaupun  demikian,  tingkat  pengangguran  Kota  Bandung  hingga 

tahun  2012  masih  cukup tinggi bila dibandingkan dengan  Provinsi 

Jawa Barat (9,08%) dan tingkat Nasional (6,14%). Tahun 2013 tingkat 

pengangguran juga mengalami kenaikan menjadi 10,98%. Kondisi ini 

perlu penanganan yang lebih intensif lagi di masa yang akan datang. 

Upaya pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan kreativitas bagi para 

pencari kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja secara 

kontinyu dan  konsisten  harus dilakukan dalam  upaya peningkatan 

daya saing tenaga kerja sesuai kompetensinya. 
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Pada tahun 2008 perusahaan di Kota Bandung yang telah menerapkan 

norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mencapai 82,99%, 

kemudian mengalami peningkatan menjadi 86,32% di tahun 2012. 

Penerapan K3 ini harus terus didorong lebih lanjut hingga seluruh 

perusahaan menerapkannya, sebagai salah satu upaya menurunkan 

tingkat kecelakaan kerja di tempat kerja. 
 

Perselisihan hubungan industrial (PHI) tahun 2008 yang diselesaikan 

melalui bipartit sebanyak 84,43%, dan tahun 2012 hanya mencapai 

67,78%, disebabkan karena bobot permasalahan kasus yang masuk 

lebih berat dibanding dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, kalau 

dilihat dari jumlah kasus yang masuk ada penurunan, dari 123 kasus 

yang masuk tahun 2008, pada tahun 2012 hanya 90 kasus. 

Penyelesaian   perselisihan   hubungan   industrial   dilakukan   secara 

bipartit  antara  perusahaan  dan  pekerja  atau  melalui  mediasi  yang 

dilakukan oleh fungsional mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 
 
 
 

     Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
 

Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. 

Kontribusinya bagi perekonomian  daerah memegang peran strategis 

dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga 

kerja. 
 

Anggota koperasi yang terdata di Kota Bandung sampai saat ini sekitar 
 

567.000 anggota dengan aset yang dimiliki sekitar Rp 5,9 triliun, serta 

SHU sekitar Rp. 882 milyar, yang mampu menampung tenaga kerja 

sekitar 3.207 orang. Jumlah Koperasi tahun 2012 mencapai 2.620 

koperasi. Secara umum jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan 

meskipun jumlahnya relatif kecil, jika pada tahun 2008 koperasi aktif 

yang ada di Kota Bandung mencapai 75,93%, maka pada tahun 2013 

mengalami peningkatan menjadi 78,66%. 
 

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi 

yang  besar  karena  dapat  menyerap  tenaga  kerjanya  yang  cukup 

banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah 

usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi binaan Dinas Koperasi 
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Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung 

terus tumbuh dari sebanyak 2.800 unit usaha Tahun 2008 menjadi 

4.581 unit usaha Tahun 2013. Dengan melihat manfaat, kontribusi 

serta  sifatnya  yang  “easy  entrance”  UMKM  harus  dibantu  dan 

difasilitasi oleh berbagai stakeholders, seperti pemerintah, perbankan, 

Lembaga Keuangan Mikro/koperasi, serta pelaku usaha besar sehingga 

potensi yang besar yang dimiliki UMKM dapat terus dikembangkan. 
 
 
 

     Penanaman Modal 
 

Jumlah nilai investasi lokal (Non-PMDN/PMA) di Kota Bandung pada 

tahun  2008 mencapai Rp. 3,601triliun  dan  tahun 2009 mengalami 

penurunan  menjadi  sebesar  Rp.  1,916  triliun.  Tahun  2010  nilai 

investasi mengalami kenaikan yang tinggi, seiring membaiknya kondisi 

ekonomi Nasional dan global, yaitu sebesar Rp. 2,413 triliun. Tahun 

2011 nilai investasi mencapai Rp. 4,059 triliun. Akan tetapi, tahun 
 

2013 terjadi penurunan, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai 

kejenuhan dan penurunan pada pelaku investasi di Kota Bandung. 
 

Secara umum, dari tahun 2008 hingga 2012 nilai realisasi PMDN di 

Kota   Bandung   mengalami   fluktuasi,   pada   tahun   2009   realisasi 

investasi lokal Non PMA/PMDN mengalami penurunan, yaitu mencapai 

-46,79%.   Kenaikan   tertinggi   nilai   realisasi   investasi   lokal   Non 
 

PMA/PMDN di Kota Bandung terjadi di tahun 2011, yaitu mencapai 
 

67,84%. 
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Grafik 2-26 
Realisasi Investasi Tahun 2008 s.d 2013 
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     Kebudayaan 
 

Kota Bandung sebagai kota seni dan budaya dikenal luas di tingkat 

Nasional bahkan mancanegara. Sebagai wahana untuk melestarikan 

seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kota Bandung setiap 

tahunnya menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan 

wisatawan serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya. 
 

Pagelaran Seni dan Budaya pada Tahun 2013 sebanyak 22 pagelaran 

yang dilaksanakan oleh Disbudpar. Khusus untuk pagelaran seni 

budaya di Padepokan Seni Mayang Sunda terlaksana 36 pagelaran. 

Secara keseluruhan penyelenggaraan pagelaran seni budaya dimaksud, 

diantaranya: Bandung Festival, Festival Kaulinan Barudak, Festival 

Pasanggrahan/Hajat Lembur, Pasanggiri Reog dan Calung, Festival 

Kampung Kreatif, Tayuban-Pendopo, Drama Basa Sunda-Rumentang 

Siang, Gelar Pencak Silat-LS. Sadaya, Pentas Seni Manglayang, 

Launching Pasanggrahan, Aneka Seni Paguron Pasir Impun, Pagelaran 

Drama-CCL, Aneka Tari-Braga Market, Pagelaran Tari-Pendopo, Gelar 

Tari  Jaipong-Padepokan  Seni,  Fashion  Weekend-  Plaza  Balaikota, 

Kecapi Suling, dan Karinding Welcome Dinner Design Action. 
 

Kota Bandung membutuhkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya 

yang representatif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kondisi ini adalah melalui pencanangan pembangunan kawasan sentra 

seni budaya kreatif berwawasan lingkungan hidup seluas 10 hektar di 

Ciporeat, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Cibiru. 
 

Bangunan-bangunan tua khususnya yang berlanggam arsitektur art 

deco merupakan potensi luar biasa yang dimiliki Kota Bandung namun 

saat ini satu demi satu bangunan tua yang menjadi aset berharga dari 

kota ini hilang karena rusak dan tak terawat bahkan sebagian 

diantaranya telah hilang. Hal tersebut disebabkan pemeliharaan aset 

budaya masih sangat minim yang ditunjukkan masih rendahnya upaya 

pelestarian benda, situs serta kawasan cagar budaya yang hanya 

mencapai  15,4%  pada  tahun  2011  dan  2012.  Pemeliharaan  aset 

budaya merupakan salah satu upaya yang harus segera ditangani. Hal 
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ini  penting  untuk  tetap  melestarikan  dan  memanfaatkan  sebagai 
 

potensi pariwisata dan daya saing kota. 
 
 
 

     Kepemudaan dan Olahraga 
 

Kebutuhan  sarana  bagi  generasi  muda  untuk  dapat 

mengaktualisasikan   diri   secara   positif   merupakan   salah   satu 

kebutuhan   yang   perlu   disediakan   oleh   pihak   Pemerintah   Kota 

Bandung. Perkembangan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik 

swasta) per satuan penduduk di Kota Bandung dapat dilihat dalam 

Tabel berikut ini. 
 

Tabel 2-26 
Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan dan Olahraga 

Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2008-2012 
 

  Capaian Kinerja Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator 
Kinerja Pembangunan Daerah No  

2008 2009 2010 2011 2012 
  
Kepemudaan dan Olahraga      

1 Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) 0,012% 0,00012% 1,26% 0,0001% 0,01% 

2 Lapangan olahraga 0,01% 0,00% 0,06% 0,069% 0,04% 
 

Sumber : LPPD AMJ Kota Bandung 
 
 
 
 

Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti balai karang taruna 

hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, 

bantuan dalam penyediaan balai karang taruna masih ditingkatkan. 

Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa perkembangan 

jumlah lapangan olahraga per satuan penduduk di Kota Bandung 

selama periode 2008-2012 cukup mengalami peningkatan. Jika pada 

tahun 2008 lapangan olahraga per satuan penduduk hanya sebesar 

0,01%, maka di tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 0,04%. 

Lapangan olah raga per satuan penduduk dalam hal ini ialah jumlah 

lapangan olahraga di tingkat kota tiap 1000 penduduk. 
 
 
 

   Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 
 

Penyelenggaraan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 

Negeri, khususnya dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 

dilakukan melalui 1 kegiatan pembinaan setiap tahunnya. Sedangkan 
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dalam  pembinaan  politik  daerah  di  Kota  Bandung,  selama  periode 
 

2008-2013 tiap tahunnya terdapat 1 atau 2 kegiatan pembinaan. 

Kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan kota yang saat 

ini telah  berjalan, perlu untuk lebih  ditingkatkan terutama melalui 

forum rutin diskusi lintas agama. 
 
 
 

   Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ialah melalui 

penegakan  Perda  yang  telah  disusun.  Penegakan  Perda  di  Kota 

Bandung selama ini sudah cukup optimal dilakukan. Selama periode 

2010-2013 penegakan  Perda sudah  mencapai 100%.  Besarnya luas 

wilayah dan objek yang perlu diawasi, kemungkinan masih terdapat 

pelanggaran perda yang belum terpantau dan ditindak sesuai aturan 

yang berlaku. 
 

Dalam upaya mengatasi bencana kebakaran, Pemkot Kota Bandung 

juga mengupayakan beberapa cara, baik upaya preventif ataupun 

penanganan segera apabila terjadi kebakaran. Kejadian kebakaran di 

Kota Bandung selama periode 2008-2010 mengalami penurunan. Dari 

141 kebakaran di tahun 2008 menjadi hanya 101 kebakaran di tahun 
 

2010. Namun selama periode 2011-2013 kejadian kebakaran kembali 

mengalami peningkatan, dimana terakhir di tahun 2013 terdapat 131 

kali kejadian kebakaran. 
 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di level 

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, Pemkot Kota Bandung juga 

berusaha menyediakan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena 

itu, selama periode 2008-2013, Pemerintah Kota Bandung melakukan 

pengadaan kantor Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 181 kantor. 
 

Dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (e-Government) telah diaplikasikan oleh Pemerintah Kota 

Bandung melalui Bandung Integrated Resources Management System 

(BIRMS) yaitu sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu 

hingga  hilir  yang  diawali  dari  Proses  Perencanaan  Pembangunan 
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Daerah,   Pelaksanan   Anggaran   dan   Pengawasan   Anggaran   serta 
 

Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 
 

 
Di Kota Bandung, ketersediaan indeks kepuasan layanan masyarakat 

selama periode 2010-2012 selalu ada setiap tahunnya. Hanya pada 

tahun 2009 saja yang tidak tersedia indeks kepuasan layanan 

masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

hingga saat ini masih belum cukup optimal dan perlu peningkatan 

lebih lanjut. 
 

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat, Pemerintah Kota Bandung telah mengupayakan dengan 

beberapa hal. Salah satunya ialah disusunnya Roadmap Reformasi 

Birokrasi Kota Bandung. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang 

lebih awal merintis menerapkan Electronic Procurement dalam proses 

pelelangan sejak tahun 2007, sejak tahun 2011 dalam konteks e- 

Goverment, dirintis tata kelola perencanaan dan penganggaran kota 

bandung telah terintegrasi berbasis IT, atau dikenal sebagai Bandung 

Integrated Resources Management System (BIRMS). Tahun 2007-2008 

Kota Bandung juga melakukan restrukturisasi birokrasi melalui 

penguatan fungsi badan pelayanan perijinan terpadu, juga dilakukan 

penerapan ISO di seluruh SKPD Kota Bandung secara bertahap, dan 

pada tahun 2013 diharapkan seluruhnya akan bersertifikat ISO. Ini 

semua  dilakukan   untuk  dapat  meningkatkan  kepuasan  layanan 

kepada masyarakat. 
 

Tata  kelola  keuangan  daerah  Kota  Bandung  masih  menyisakan 

kendala. Hal ini diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang masih ada di level 

Wajar   Dengan   Pengecualian   (WDP)   pada   tahun  2012   (LHP   No. 

22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 Tanggal 24 Mei 2012). Salah satu 

kendala Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah terkait 

pengelolaan   aset.   Untuk   itu   diperlukan   organisasi   yang   dapat 

mengelola aset secara optimal. 
 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung meningkat dari 

tahun  ke  tahun.  Namun  demikian,  manfaat  yang  dirasakan  oleh 
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masyarakat Kota Bandung masih belum optimal. Alokasi belanja 

pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk 

belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas. 
 

Tingkat kepuasan publik juga dirasakan belum optimal. Masalah ini 

diindikasikan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang beberapa 

jenis   pelayanan   umum.   Misalnya   saja   terkait   mahalnya   biaya 

pendidikan di Kota Bandung. Penyelenggaraan pendidikan di beberapa 

tempat masih mengikuti mekanisme pasar. Selain itu, masih dijumpai 

beberapa   keluhan,   seperti   dalam   hal   pengangkutan   sampah, 

penyediaan air bersih, penyediaan layanan kesehatan, dan pengelolaan 

jalan  kota.  Bertambahnya  titlk-titik  reklame  bahkan  di  kawasan 

hunian juga menjadi salah satu keluhan yang dirasakan masyarakat 

banyak. 
 

Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah 

meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya 

mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, 

serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat. Adanya beberapa 

kasus oknum PNS Kota Bandung yang terlihat dalam kasus korupsi 

masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah 

belum sepenuhnya bebas dari KKN. 
 

Dalam menjalankan perannya melayani mayarakat, maka Pemerintah 

Kota harus membuka akses informasi pelayanan, misalnya linformasi 

pada anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan 

perizinan, RTRW dan RDTRK, layanan KTP, KK dan surat-surat 

keterangan lainnya. 
 

Tindak korupsi, kolusi, dan  nepotisme (KKN) yang menjadi sorotan 

utama masyarakat Kota Bandung yang berakibat pada hilangnya 

semangat  juang  para  pengelolanya,  hilangnya  harapan  dan 

kepercayaan masyarakat kota, hilangnya kepercayaan para pelaku 

usaha dan investor dan lambatnya roda pembangunan. Dengan adanya 

kemudahan akses, kemudian diimbangi dengan integritas jajaran 

pengelola pemerintahan kota, maka dipastikan akan menghasilkan 

percepatan pembangunan Kota Bandung. 
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Potensi   penguat   proses   pembangunan   kota   terdapat   pula   di 

masyarakat, maka masyarakat secara terstruktur dan terencana harus 

dilibatkan dalam proses dan pengawasan pembangunan Kota Bandung, 

termasuk dalam upaya tindak pencegahan korupsi. Salah satu media 

komunikasi partisipasi masyarakat adalah layanan interaksi  on-line. 

Masukan dan partisipasi masyarakat harus dipastikan masuk dan 

ditanggapi,  serta  aduan  permasalahan  harus  sampai  dan  dicarikan 

solusinya. 
 
 
 

   Ketahanan Pangan 
 

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka 

memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu 

wilayah  yang  tercermin  dari  tersedianya  pangan  yang  cukup  baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan 

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 

budaya  masyarakat,  untuk  dapat  hidup  sehat,  aktif  dan  produktif 

secara berkelanjutan. 
 

Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya di bidang 

ketahanan pangan diantaranya telah menyusun (1) Master Plan 

Ketahanan  Pangan  Kota Bandung, (2)  Perwal  No. 376  Tahun  2011 

tentang Kebijakan  Percepatan  Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumberdaya Lokal, (3) Perwal No. 251 Tahun 2011 tentang 

Juknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program 

Bawaku Pangan, (4) Kepwal 521/Kep.561/Dispertapa 2011 tentang 

Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung periode tahun 2011-2015, (5) 

Perwal tentang penerima hibah (Bawaku Pangan) Kota Bandung Tahun 

2012, (6) Kepwal tentang Pagu Raskin Kota Bandung (2012) dan (7) 

Kepwal Tentang Tim Koordinasi Raskin Kota Bandung (2012). 
 

Ketersediaan pangan di Kota Bandung masih tergantung dari daerah di 

luar  Kota  Bandung  (96,61%),  hanya  3,39%  berasal  dari  produksi 

sendiri. Untuk menjaga ketahanan  pangan di Kota Bandung,  sejak 

tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota telah 

membebaskan 32,8 Ha lahan sebagai lahan sawah abadi dari target 

yang dicanangkan sekitar 100 Ha. Selain sebagai salah satu upaya 
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ketahanan  pangan,  sawah  abadi juga  diperuntukan  bagi  perluasan 

ruang terbuka hijau. 
 

Penyediaan pangan di Kota Bandung hingga saat ini masih terkendala 

oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali 

iklim dan (iii) bencana banjir. 
 

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, 

diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di 

pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami 

tanaman produktif (Urban Farming atau Kawasam Rumah Pangan 

Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai 

ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah 

mengenai  pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 

dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Bandung. 
 
 
 

   Pemberdayaan Masyarakat 
 

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya 

dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai 

proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi 

diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan 

masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan 

Rukun Warga (RW); yang dikenal sebagai Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan (LKK). 
 

LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan merupakan mitra Kelurahan dalam memberdayakan 

masyarakat. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 

Tahun 2007, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi: 
 

a.    penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 
 

b. penanaman   dan   pemupukan   rasa   persatuan   dan   kesatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 
 

c. peningkatan   kualitas   dan   percepatan   pelayanan   pemerintah 

kepada masyarakat; 
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d. penyusunan  rencana,  pelaksana,  dan  pengelola  pembangunan 

serta pemanfaat pelestarian dan pengembangan, hasil-hasil 

pembangunan secara partisipatif, 
 

e. penumbuhkembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta 

swadaya gotong royong masyarakat; 
 

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya 

serta keserasian lingkungan hidup; 
 

g. pengembangan    kreativitas,    pencegahan    kenakalan    remaja, 

penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; 
 

h.    pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; 
 

i.     pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; 
 

j. Pendukung   media   komunikasi,   informasi,   sosialisasi   antara 

pemerintah Kelurahan dan masyarakat. 
 

 
 

     Statistik 
 

Buku Kota Bandung Dalam Angka selama periode 2008-2013 selalu 

tersedianya setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi 

sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, 

pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan 

sumber data dan informasi terkait Kota Bandung dan dapat digunakan, 

baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan 

informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga 

ketersediaan  Buku PDRB Kota  Bandung selama periode  2008-2013 

yang  dapat  memberikan  gambaran  tentang  kondisi  makro  hasil 

pembangunan ekonomi di Kota Bandung. 
 
 
 

     Kearsipan 
 

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip 

yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin 

keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan 

arsip secara baku di Kota Bandung pada tahun 2012 sudah mencapai 

38,45%. 
 

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang 

handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin 
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keselamatannya,  baik  secara  fisik  ataupun  informasinya.  Selama 

periode 2008-2013 terdapat 2 (dua) kegiatan dalam peningkatan SDM 

pengelola kearsipan di Kota Bandung. 
 
 
 

     Komunikasi dan Informatika 
 

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini 

website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu 

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat 

luas.  Ketersediaan  website  milik  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung 

telah   tersedia  selama  ini,  yaitu    http://www.bandung.go.id,  yang 

memuat ragam informasi terkait Kota Bandung dapat secara mudah 

diakses oleh siapapun. 
 

Transparansi penyelenggaraan  pemerintahan Kota Bandung  menjadi 

tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi 

pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan 

barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTRK, 

layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya 

menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi 

dengan integritas jajaran pengelola Pemkot diharapkan akan 

menghasilkan percepatan pembangunan Kota Bandung dan 

meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi. 
 

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di 

Kota Bandung   sudah dirasa cukup besar. Dalam mewujudkan Kota 

Bandung sebagai Cyber City, hal ini telah dimulai pembangunan 

jaringan   internet   yang   akan   menjangkau   seluruh   wilayah   Kota 

Bandung.  Fasilitas  hotspot  (wi-fi)  gratis  direncanakan  menjangkau 

1.561 Rukun Warga (RW) dan 9.691 Rukun Tetangga (RT). Program 

yang diberi nama RW-Net tersebut diselenggarakan Pemerintah Kota 

Bandung bekerjasama dengan PT. Telkom. 
 

Kegiatan promosi melalui pameran/expo merupakan media yang cukup 

efektif dalam  memperkenalkan  produk/jasa tertentu. Perkembangan 

pelaksanaan  pameran/expo  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Komunikasi 

dan Informatika Kota Bandung selama periode 2010-2012 dilakukan 
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minimal 1 (satu) kali, sedangkan pada tahun 2013 tidak dilaksanakan 
 

pameran/ekspo. 
 
 
 

     Perpustakaan 
 

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di Kota Bandung 

dibandingkan dengan jumlah orang yang harus dilayani masih relatif 

minim. Pada tahun 2008 hanya terdapat 0,47% pengunjung 

perpustakaan dan tahun 2012 baru mencapai 0,20%. 
 

Hingga  saat  ini,  peran  perpustakaan  dirasa  masih  kurang  dalam 

rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca 

diperpustakaan.  Selain   itu,  ketersediaan  sarana  prasarana  yang 

kurang  memadai  dan  letak  perpustakaan  yang  masih  relatif  jauh 

dengan tempat tinggal masyarakat juga menjadi salah satu penyebab 

minimnya pengunjung perpustakaan. Di sisi lain, makin mudahnya 

akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya 

pengunjung perpustakaan. 

 
 
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 

 

Fokus layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Bandung 
sepanjang tahun 2008 hingga 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2-27 
Hasil Kinerja Fokus Layanan Urusan Pilihan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2008-2013 
 

 
No 

Aspek/Fokus/Bidang 
Urusan/ Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 

Capaian Kinerja 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Pertanian       
 

1 
Produktivitas padi atau 
bahan pangan utama lokal 
lainnya per hektar 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 

6,1 
Ton/Ha 

 

6,202 
Ton/Ha 

 

6,295 
Ton/Ha 

 

2 Kontribusi sektor pertanian 
terhadap PDRB 

 

0,34 % 
 

0,24% 
 

NA 
 

0,19% 
 

0,20% 
 

N/A 

2 Pariwisata       
1 Kunjungan wisata (orang) 2.746.076 3.096.869 3.928.157 4.076.072 3.513.705 3.726.447 
3 Kelautan dan Perikanan       
1 Produksi perikanan 111,19% 208,09% 111,19% 109% 103,91% 103,00% 
2 Konsumsi ikan 100,64% 105,84% 100,64% 100% 102,64% 107,53% 
4 Perdagangan       

 

1 Kontribusi sektor 
Perdagangan terhadap PDRB 

 

37,59% 
 

40,98% 
 

41,76% 
 

40,64% 
 

41,02% 
 

NA 
 

2 Ekspor Bersih Perdagangan 
($ juta) 

 

695,4 
 

512,2 
 

625,3 
 

653,6 
 

669,2 
 

601,5 


