
 

 

 

 

 

 

 V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat 

disimpulkan. Diantaranya adalah: 

1. Berdasarkan Tipology Klassen, Kota Metro Metro memoliki tipe 

pertumbuhan berkembang tapi tertekan; 

2. Subsektor basis Kota Metro adalah subsektor listrik, restoran, Bank, real 

estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah dan pertahanan, dan jasa 

pemerintah lainnya ;  

3. Subsektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di Kota 

Metro adalah subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan 

hasil lainnya, subsektor makanan, minuman dan tembakau, subsektor air 

bersih, perdagangan besar dan eceran, angkutan jalan raya, pos dan 

komunikasi, jasa sosial kemasyarakatan,  hiburan dan rekreasi, dan 

subsektor jasa perorangan dan lainnya; 

4. Tiga peringkat teratas wilayah yang dapat dijadikan prioritas dalam 

melkukan kerja sama adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung 

Timur, dan Kabupaten Lampung Tengah; 

5. Beberapa Strategi Alternatif yang dapat diambil untuk mengembangkan 

perekonomian Kota Metro Adalah: 
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a. Membentuk lembaga-lembaga keuangan mikro/koperasi pertanian 

untuk menopang kebutuhan modal pada petani-petani yang berlokasi 

di sekitaran Kota Metro; 

b. Mengembangkan UMKM berbasis Agroindustri; 

c. Kerjasama antar daerah dalam mengembangkan produk pertanian; 

d. Menata sistem transportasi Kota untuk mempermudah mobilisasi 

pedagang dan penduduk; 

e. Mendorong Swasta untuk melakukan kerjasama dibidang perdagangan 

barang dan jasa; 

f. Pendirian BUMD BPR untuk mendukung pertumbuhan UMKM di 

wilayah sekitar Kota Metro; 

g. Penataan/Zoning penggunaan wilayah secara proporsional; 

h. Menjadikan terminal mulyojati sebagai terminal antar kota dan 

terminal barang; 

i. Bekerjasama dengan universitas yang di Kota Metro dan di Luar Kota 

Metro untuk memberikan pelatihan keahliian berwirausaha dan 

penyuluhan pentingnya pendidikan agar dapat memberikan kesadaran 

utuh bagi penduduk di sekitar Kota Metro; 

j. mendorong pertumbuhan UMKM dan penyediaan fasilitas umum 

pada wilayah perbatasan Kota Metro agar pertumbuhan penduduk 

lebih menyebar; 

k. Membentuk lembaga duta pemasaran produk UMKM Kota Metro 

yang berbasis agribisnis; 

l. Melakukan kerjasama dibidang pertambangan dengan Kabupaten 

Lampung Timur untuk pemenuhan kebutuhan energi; 

m. Mendorong sektor perdagangan, perbankan, layanan pemerintah, dan 

UMKM Berbasis Agribisnis untuk berkembang dengan menyediakan 

regulasi kebijakan yang pro-pertumbuhan ekonomi; 

n. Melakukan zoning penggunaan lahan pertanian dan mendororng 

petani menggunakan teknologi pertanian dengan bekerjasama dengan 

Universitas yang ada di Provinsi Lampung; 

o. Melakukan Zoning penggunaan lahan untuk penataan penyebaran 

penduduk; 
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p. Mendorong kerjasama swasta/pemerintah di bidang perdagangan 

produk industri dengan Kabupaten Lampung Selatan/Kota Bandar 

Lampung; 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah  

1. Pengembangan wilayah Kota Metro perlu mengedepankan sektor 

pendidikan untuk menarik mobilisasi penduduk ke Kota Metro agar 

meningkatkan aktivitas ekonomi penduduk Kota Metro dan dapat 

meningkatkan pendapatan perkapita Penduduk Kota Metro; 

2. Dalam melaksanakan kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, perlu 

dipertimbangkan untuk menyebar ketersediaan fasilitas baik pendidikan, 

kesehatan, maupun keuangan pada wilayah-wilayah perbatasan Kota 

Metro agar pertumbuhan penduduk Kota Metro dapat menyebar pada 

Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Metro; 

. 

 

 


