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B. Hasil Evaluasi MDG’s Sampai Dengan Tahun 2015 
Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Target 

Tujuan Pembangunan Millenium (RAD MDG’s) Kota Surakarta terutama 
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pendidikan dan kesehatan, 
kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan hidup dalam kerangka 
pencapaian amanat secara internasional yaitu Mencapai 8 Tujuan 
Pembangunan Millenium sejak tahun 2000, menunjukkan hasil yang baik dan 
sebagai besar target dapat dicapai. Namun masih terdapat indikator yang 
belum tercapai sesuai  target tahun 2015 yaitu sebagai berikut: 

1. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi 
minimum < 1.400 Kkal/hari 

2. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP 
3. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA 
4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 
5. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 
6. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 
7. Cakupan pelayanan Ante Natal, baik 1 kali kunjungan maupun 4 kali 

kunjungan 
8. Unmet Need (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi) 
9. Angka kesakitan DBD (per 100.000 penduduk) 

Secara rinci pencapaian target kinerja indikator MDG’s dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

Tabel 2.75.  
Capaian Target Indikator MDG’s Sampai Tahun 2015 

Tujuan dan 
Target 

Indikator Capaian Yang Dimonitor Capaian  Target 
Status 

Nasional Daerah 2013 2014 2015 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Target 1 A : 
Menurunkan 
hingga 
setengahnya 
proporsi 
pendudukan 
dengan tingkat 
pendapatan 
kurang dari USD 
1,00 (PPP) per 
hari dalam kurun 
waktu 1990-2015 

1. Proporsi 
penduduk dengan 
pendapatan kurang 
dari US$ 1,00 (PPP) 
per kapita per hari 

      

2. Tingkat 
Kemiskinan 
berdasarkan garis 
kemiskinan 
nasional 

1. Tingkat 
kemiskinan 
berdasarkan garis 
kemiskinan 
nasional 

11,74 10,95 10,6  10,6 
 

3. Persentase 
penduduk dengan 
pendapatan 

      

4. Indeks 
kedalaman 
kemiskinan 

2. Indeks 
kedalaman 
kemiskinan 

1,63 na 2,63 2,63 
 

Target 1 B : 
Menciptakan 
kesempatan kerja 
penuh dan 
produktif dan 
pekerjaan yang 
layak untuk 
semua, termasuk 
perempuan dan 

1. Laju 
Pertumbuhan PDB 
per tenaga kerja 

1. Laju 
Pertumbuhan 
PDB per tenaga 
kerja 

1,1 na na meningkat 
 

2. Rasio 
kesempatan kerja 
terhadap penduduk 
usia 15 tahun ke 
atas 

2. Rasio 
kesempatan kerja 
terhadap 
penduduk usia 15 
tahun ke atas 

67,36 na na meningkat 
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Tujuan dan 
Target 

Indikator Capaian Yang Dimonitor Capaian  Target 
Status 

Nasional Daerah 2013 2014 2015 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 
kaum muda 3. Proporsi tenaga 

kerja yang 
berusaha sendiri 
dan pekerja 
keluarga terhadap 
total kesempatan 
kerja 

3. Proporsi tenaga 
kerja yang 
berusaha sendiri 
dan pekerja 
keluarga terhadap 
total kesempatan 
kerja 

26,16 na na Menurun 
 

Target 1 C : 
Menurunkan 
hingga 
setengahnya 
proporsi 
penduduk yang 
menderita 
kelaparan dalam 
kurun waktu 
1990-2015 

1. Prevalensi balita 
dengan berat badan 
rendah/ 
kekurangan gizi 

1. Prevalensi 
balita dengan 
berat badan 
rendah/ 
kekurangan gizi 

     

a. Prevalensi Balita 
Gizi Buruk 

a. Prevalensi 
Balita Gizi Buruk 

0 0 0 0 
 

b. Prevalensi Balita 
Gizi Kurang 

b. Prevalensi 
Balita Gizi Kurang 

3,72 3,83 4,05 4,05 
 

2. Proporsi 
penduduk dengan 
asupan kalori di 
bawah tingkat 
konsumsi 
minimum 

Proporsi 
penduduk dengan 
asupan kalori di 
bawah tingkat 
konsumsi 
minimum 

     

a. < 1.400 
Kkal/hari 

a. < 1.400 
Kkal/hari 

3,15 Na 1,15 1,15 
 

b. < 2.000 
Kkal/hari 

b. < 2.000 
Kkal/hari 

11,47 Na 12,38 12,38 
 

Target 2A: 
Menjamin pada 
2015 semua 
anak-anak, laki-
laki maupun 
perempuan 
dimanapun dapat 
menyelesaikan 
pendidikan dasar 

1. Angka Partisipasi 
Murni (APM) SD 
pada tahun 2015 
sebesar 100 persen 

1. APM SD/MI 
sederajat (%) 

109,25 
 

127,10 114,31 100 
 

2. Proporsi murid 
kelas 1 yang 
berhasil 
menamatkan SD 
pada tahun 2015 
sebesar 100 persen 

3. Proporsi murid 
kelas 1 tamat SD 

100 
 

100 100 100 
 

Target 3 A : 
Menghilangkan 
ketimpangan 
gender di tingkat 
pendidikan dasar 
dan tujuan tahun 
2005 dan di 
semua jenjang 
pendidikan tidak 
lebih dari tahun 
2015 

1. Rasio 
perempuan 
terhadap laki-laki 
di tingkat 
pendidikan dasar, 
menengah dan 
tinggi 

1. Rasio 
perempuan 
terhadap laki-laki 
di tingkat 
pendidikan dasar, 
menengah dan 
tinggi. 

     

a. Rasio APM 
perempuan/laki-
laki di SD 

98,55 99,81 98,96 100  

b. Rasio APM 
perempuan/laki-
laki di SMP 

100,17 102,46 99,44 100 
 

c. Rasio APM 
perempuan/laki-
laki di SMA 

108,9 114,18 96,04 100 
 

d. Rasio APM 
perempuan/laki-
laki di Perguruan 
Tinggi 

99,23 117,84 NA 100 
 

2. Rasio melek 
huruf perempuan 
terhadap laki-laki 
pada kelompok 
usia 15-24 tahun 

109,26 
(2012) 
116,05 
(2013) 

103,91 NA 100 
 

2. Kontribusi 
perempuan dalam 
pekerjaan upahan 
di sektor non 
pertanian 

3. Kontribusi 
perempuan dalam 
pekerjaan upahan 
di sektor non 
pertanian 

Laki-laki 
(57,28%) dan 
perempuan 

(42,72%) 

NA    
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Tujuan dan 
Target 

Indikator Capaian Yang Dimonitor Capaian  Target 
Status 

Nasional Daerah 2013 2014 2015 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Proporsi kursi 
diduduki 
perempuan di DPR 

4. Proporsi kursi 
diduduki 
perempuan di 
DPR 

25% 25% 25% meningkat 
 

Target 4 A : 
Menurunkan 
Angka Kematian 
Balita (AKBA) 
hingga dua per 
tiga dalam kurun 
waktu 1990-2015 

1. Angka Kematian 
Balita per 1.000 
kelahiran hidup 

1. Angka 
Kematian Balita 
per 1000 
kelahiran hidup 

1,21 5,25 1,7 1,35 
 

2. Angka Kematian 
Bayi (AKB) per 
1.000 kelahiran 
hidup 

2. Angka 
Kematian Bayi 
(AKB) per 1000 
kelahiran hidup 

3,22 0,55 5,3 7,82  

3. Persentase anak 
usia 1 tahun yang 
diimunisasi 
campak 

3. Persentase 
anak usia 1 
tahun yang 
diimunisasi 
campak 

95,60 80,99 98,1 100 

 

 

Target 5A. 
Menurunkan 
Angka Kematian 
Ibu hingga tiga 
per empat dalam 
kurun waktu 
1990-2015 

1. Angka Kematian 
Ibu per 100.000 
kelahiran hidup 

1. Angka 
Kematian Ibu per 
100.000 kelahiran 
hidup 

30,21 71,35 39,8 82,12 
 

2. Proporsi 
kelahiran yang 
ditolong tenaga 
kesehatan terlatih 

2. Proporsi 
kelahiran yang 
ditolong tenaga 
kesehatan terlatih 

100 94,50 100 100 

 

 

Target 5B. 
Mewujudkan 
akses kesehatan 
reproduksi bagi 
semua pada 
tahun 2015 

1. Angka 
pemakaian 
kontrasepsi /CPR 
pada perempuan 
menikah usia 15-
49 tahun 

1. Angka 
pemakaian 
kontrasepsi /CPR 
pada perempuan 
menikah usia 15-
49 tahun 

79,6 77,8 78,0 meningkat 

 
 

 

2. Angka kelahiran 
remaja (perempuan 
usia 15-19 tahun) 

2. Angka 
kelahiran remaja 
(perempuan usia 
15-19 tahun) 

 

na 

   

3. Cakupan 
pelayanan Ante 
Natal (K4) 

3. Cakupan 
pelayanan Ante 
Natal (K4) 

     

1 kunjungan 100 78,61 85,2 100 
 

4 kunjungan 97,73 73,73 82,3 100 
 

4. Unmet Need 
(kebutuhan KB 
yang tidak 
terpenuhi) 

4. Unmet Need 
(kebutuhan KB 
yang tidak 
terpenuhi) 

10,53 10,02 10,74 0 

 

 

Target 6A : 
Mengendalikan 
penyebaran dan 
mulai 
menurunkan 
jumlah kasus 
baru HIV/AIDS 
hingga tahun 
2015 

1. Prevalensi  HIV 
pada penduduk 
usia 15-24 tahun 

1. Prevalensi HIV 
pada penduduk 
usia 15-24 tahun 

0,38 8,82 0,031 menurun 
 

 
2. Penggunaan 
kondom pada 
hubungan seks 
berisiko tinggi 
terakhir 

2. Penggunaan 
kondom pada 
hubungan seks 
berisiko tinggi 
terakhir 

 

76,92  meningkat 

 
 

 

3. Proporsi jumlah 
penduduk usia 15-
24 tahun yang 
memiliki 
pengetahuan 
komprehensif 
tentang HIV dan 
AIDS 

3. Proporsi 
jumlah penduduk 
usia 15-24 tahun 
yang memiliki 
pengetahuan 
komprehensif 
tentang HIV dan 
AIDS 

22,57 20,71 45 meningkat 

 
 
 

 

Target 6B : 
Mewujudkan 
akses terhadap 
pengobatan HIV 
dan AIDS bagi 
semua yang 

1. Proporsi 
penduduk 
terinfeksi HIV 
lanjut yang 
memiliki akses 
pada obat-obatan 

Proporsi 
penduduk 
terinfeksi HIV 
lanjut yang 
memiliki akses 
pada obat-obatan 

89,3 89,5 58 100 
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Tujuan dan 
Target 

Indikator Capaian Yang Dimonitor Capaian  Target 
Status 

Nasional Daerah 2013 2014 2015 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 
membutuhkan 
sampai dengan 
tahun 2010 

antiretroviral antiretroviral 

Target 6C : 
Mengendalikan 
penyebaran dan 
mulai 
menurunkan 
jumlah kasus 
baru Malaria dan 
penyakit utama 
lainnya hingga 
tahun 2015 

1. Angka kejadian 
tuberculosis 
(insiden semua 
kasus/100.000 
penduduk/tahun) 

1. Angka 
penemuan kasus 
tuberculosis 
(insiden semua 
kasus/100.000 
penduduk/tahun) 

81,11 61,05 47,8 meningkat 

 
 

 

2. Tingkat 
prevalensi 
tuberkulosis (per 
100.000 penduduk) 

2. Tingkat 
prevalensi 
tuberkulosis (per 
100.000 
penduduk) 

121,4 98,60 87 menurun 

 
 

 

3. Tingkat 
kematian karena 
tuberkulosis (per 
100.000 penduduk) 

3. Tingkat 
kematian karena 
tuberkulosis (per 
100.000 
penduduk) 

1,4 0,33 1,1 menurun 

 
 

 

4. Proporsi jumlah 
kasus tuberkulosis 
dalam program 
DOTS (Cure rate) 

4. Proporsi 
jumlah kasus 
tuberkulosis 
dalam program 
DOTS (Cure rate) 

91 61,76 90 meningkat 

 
 

 

5. Proporsi kasus 
Tuberkulosis yang 
berhasil diobati 
dalam program 
DOTS (succes rate) 

5. Proporsi kasus 
Tuberkulosis yang 
berhasil diobati 
dalam program 
DOTS (succes 
rate) 

91,13 90 90 meningkat 

 
 

 

6. Angka 
penemuan kasus 
Malaria per 1.000 
penduduk 

0 0 0 menurun 

 

 

Angka kesakitan 
DBD (per 100.000 
penduduk) 

52,60 50,40 92,3 menurun 
 

 
Angka kematian 
DBD 2,60 1,56 1,94 menurun 

 

Target 7A. 
Memadukan 
prinsip-prinsip 
pembangunan 
yang 
berkesinambunga
n dengan 
kebijakan dan 
program nasional 
serta 
mengembalikan 
sumberdaya 
lingkungan yang 
hilang 

1. Rasio luas 
kawasan tertutup 
pepohonan 
berdasarkan hasil 
pemotretan citra 
satelit dan survei 
foto udara terhadap 
luas daratan 

1. Rasio luas 
kawasan tertutup 
pepohonan 
berdasarkan hasil 
pemotretan citra 
satelit dan survei 
foto udara 
terhadap luas 
daratan 

18,23 18,23  meningkat 

 
 
 
 

 

2. Jumlah emisi 
karbon dioksida 
(CO2) 

2. Jumlah emisi 
karbon dioksida 
(CO2) 

Na Na  
Menurun 

 

3. Jumlah 
konsumsi bahan 
perusak ozon (BPO) 
dalam metrik ton 

3. Jumlah 
konsumsi bahan 
perusak ozon 
(BPO) dalam 
metrik ton 

Na Na  
Menurun 

 

Target 7 B. 
Menanggulangi 
kerusakan 
keanekaragaman 
hayati dan 
mencapai 
penurunan 
tingkat kerusakan 
yang signifikan 

1. Ratio luas 
kawasan lindung 
untuk menjaga 
kelestarian 
keanekaragaman 
hayati terhadap 
total luas kawasan 
hutan (Rasio luas 
kawasan 
konservasi hutan 
kota) 

1. Ratio luas 
kawasan lindung 
untuk menjaga 
kelestarian 
keanekaragaman 
hayati terhadap 
total luas 
kawasan hutan 

17,80 17,80  tetap 
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Tujuan dan 
Target 

Indikator Capaian Yang Dimonitor Capaian  Target 
Status 

Nasional Daerah 2013 2014 2015 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Target 7C. 
Menurunkan 
hingga 
setengahnya 
proporsi rumah 
tangga tanpa 
akses 
berkelanjutan 
terhadap air 
minum layak dan 
sanitasi dasar 
hingga tahun 
2015 

1. Proporsi rumah 
tangga dengan 
akses 
berkelanjutan 
terhadap air 
minum layak 
(perkotaan dan 
perdesaan) 

1. Proporsi rumah 
tangga dengan 
akses 
berkelanjutan 
terhadap air 
minum layak 
(perkotaan dan 
perdesaan) 

79,65 
(PDAM) 

58.231 SR 

80,94 

61.177 
SR 

80,13 
60.878 

SR 
(oktober) 

68,32 

 
 
 

 

2. Proporsi rumah 
tangga dengan 
akses 
berkelanjutan 
terhadap sanitasi 
dasar yang layak 
(perkotaan dan 
perdesaan) 

2. Proporsi rumah 
tangga dengan 
akses 
berkelanjutan 
terhadap sanitasi 
dasar yang layak 
(perkotaan dan 
perdesaan) 

13,29 
13.444 SL 

(sambungan 
limbah) 

14,7 

14.924 
SL 

14,7 
14.978 

SL 
(oktober) 

meningkat 

 
 
 

 

Target 7D: 
Mencapai 
peningkatan yang 
signifikan dalam 
kehidupan 
penduduk miskin 
di permukiman 
kumuh pada 
tahun 2020 

1. Proporsi rumah 
tangga kumuh 
perkotaan 

1. Proporsi rumah 
tangga kumuh 
perkotaan 

4.700 
( 2012) 12,50 12,00 menurun 

 

 

Keterangan 
Khusus : 

        Tercapai        Tidak 
Tercapai 

     

 

Sebagai tindak lanjut dari Agenda Pembangunan Millemium tahun 1990-
2015 maka pada tanggal 25-27 September 2015 telah dilaksanakan 
Sustainable Development Summit di Markas PBB New York yang dihadiri oleh 
193 negara anggota yang secara aklamasi telah mengesahkan dokumen  
berjudul “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development” atau disebut juga dengan “Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda 
Tahun 2030 untuk Pembaangunan Berkelanjutan”. Agenda pembangunan ini 
merupakan kelanjutan dari apa yang telah dicapai dalam Tujuan 
Pembangunan Millenium Tahun 1990-2015 yang mulai dilaksanakan sejak 
tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Adapun tujuan pembangunan 
millenium yang belum tercapai menjadi tantangan di tahun mendatang untuk 
akselerasi pencapaian dan pemenuhannya melalui kerjasama secara global. 

Pada Sustainable Development Summit telah disepakati 17 Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (SDG’s). 
Secara garis besar, 17 Tujuan SDG’s dapat dikelompokkan dalam empat pilar 
utama pembangunan, yakni: (1) pembangunan manusia, (2) pembangunan 
ekonomi, (3) pembangunan lingkungan hidup, dan (4) governance. Sebanyak 
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan secara global dari 
tahun 2015-2030 meliputi sebagai berikut: 
1. Menghapus Segala Bentuk Kemiskinan; 
2. Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Peningkatan 

Gizi, dan Mencanangkan Pertanian Berkelanjutan; 
3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan 

Penduduk di Segala Usia; 
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan 

Kesempatan Belajar Seumur Hidup Untuk Semua; 
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5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan 
dan Anak Perempuan; 

6. Menjamin Ketersediaan Dan Manajemen Air Dan Sanitasi Secara 
Berkelanjutan; 

7. Menjamin Akses Terhadap Energi Yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, 
Berkelanjutan, dan Modern; 

8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata dan Berkelanjutan, 
Tenaga Kerja Yang Optimal Dan Produktif, Serta Pekerjaan Yang Layak 
Untuk Semua; 

9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Mempromosikan Industrialisasi 
Inklusif  dan Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi; 

10. Mengurangi Ketimpangan Dalam dan Antar Negara; 
11. Membuat Kota dan Pemukiman Penduduk Yang Inklusif, Aman, Tangguh, 

dan Berkelanjutan; 
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan 
13. Mengambil Tindakan Segera Untuk Memerangi Perubahan Iklim dan 

Dampaknya; 
14. Melestarikan Samudera, Laut, dan Sumber Daya Kelautan Secara 

Berkelanjutan untuk Pembangunan Berkelanjutan; 
15. Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan Secara 

Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Darat, Mengelola Hutan Secara 
Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan 
Memulihkan Degradasi Lahan dan Menghentikan Hilangnya 
Keanekaragaman Hayati; 

16. Meningkatkan Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan 
Berkelanjutan, Menyediakan Akses Terhadap Keadilan Bagi Semua, dan 
Membangun Institusi Yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua 
Tingkatan; 

17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global 
untuk Pembangunan Berkelanjutan. 
 

C. Permasalahan Pembangunan 
1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Daerah 
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan 

pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya 
fungsi-fungsi setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk 
mengatur dan mengurus tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya 
dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan 
masyarakat. Input utama dalam perumusan permasalahan tiap urusan 
ini adalah hasil analisis kondisi daerah, dan hasil evaluasi RKPD tahun 
2015, dan pokok-pokok pikiran DPRD, serta visi, misi dan program 
Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2016-2021. 

a. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
1) Pendidikan 

Permasalahan pembangunan pada urusan pendidikan sebagai 
berikut. 
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Tabel 2.76.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pendidikan 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Angka Partisipasi Kasar 

(APK) PAUD pada tahun 
2015 tercatat sebesar 70%, 
meningkat dari tahun 2014 
sebesar 68%. 

 Capaian APM yang masih 
perlu ditingkatkan adalah 
pada jenjang SMP/MTs, 
dengan capaian baru 
mencapai 97,12% 

 Angka Putus Sekolah 
SMP/MTs pada tahun 2015 
sebesar 0,33% meningkat 
dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya 2014 sebesar 
0,35%. 

 pada jenjang SMP/MTs perlu 
ditingkatkan karena Angka 
Kelulusan pada tahun 2015 
mencapai 92%. 

 rata-rata nilai UASBN SD 
sederajat capaian pada 
tahun 2015 sebesar 7,5.  

 rata-rata nilai Ujian Nasional 
(UN) SMP Sederajat sebesar 
6,3. 

 presentase Guru SD/MI 
yang memenuhi kualifikasi 
SI/D-IV pada tahun 2015 
sebesar 80% dan Guru 
SMP/MTs yang memenuhi 
Kualifikasi SI/D-IV pada 
tahun 2015 sebesar 85%.   

1. Masih kurangnya 
partisipasi sekolah pada 
jenjang PAUD. 

2. Masih adanya siswa 
putus sekolah jenjang 
SD/MI dan 
MP/MTs/sederajat 

3. Masih adanya tenaga 
pendidik pada jenjang 
Sekolah Dasar/sederajat 
yang belum memenuhi 
kualifikasi D4/S1, dan 
belum optimalnya kinerja 
guru bersertifikasi 
terhadap peningkatan 
mutu pendidikan. 

4. Belum optimalnya mutu 
pendidikan vokasi. 

5. Belum optimalnya 
implementasi Standart 
Nasional Pendidikan 
(SNP). 

6. Belum optimalnya 
kualitas dan evektivitas 
pelaksanaan BPMKS. 

 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Implementasi grand design 
pendidikan secara bertahap 
(tindak lanjut regrouping 
dan masterplan 
pembangunan sekolah 
untuk mencapai Standard 
Pendidikan Nasional (SPN) 

 Pelaksanaan BPMKS masih 
seperti yang lalu, belum ada 
perkembangan yang 
signifikan sehingga masih 
sangat perlu 
penyempurnaan agar 
mekanismenya sederhana, 
efektif dan efisien serta tidak 
terjadi keterlambatan. 

 Perlu adanya evaluasi 
terhadap kerja dan kinerja 
guru bersertifikasi sehingga 
berdampak signifikan 
terhadap mutu pendidikan 
dengan pemanfaatan IT.  

 Transparasi dana-dana yang 
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No Analisis Permasalahan 
diperoleh sekolah dari 
berbagai sumber baik dari 
APBD maupun non APBD. 

 Kontribusi sekolah swasta 
penerima bantuan/hibah 
dalam peningkatan 
pelayanan pendidikan bagi 
siswa miskin. 

 Optimalisasi Pusat Layanan 
Autis dan Sekolah Inklusi 

3 Isu 
Musrenbangcam 

- 

4 Isu Forum PD   Masih perlunya peningkatan 
sarpras dan mutu DIKDAS, 
PAUD dan DIKMAS dalam 
rangka mendukung 
tercapainya penuntasan 
Wajar Dikdas 9 tahun  

 
2) Kesehatan 

Permasalahan pembangunan pada urusan kesehatan sebagai 
berikut. 

Tabel 2.77.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Kesehatan 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Angka kematian ibu di Kota 

Surakarta tahun 2015 
turun menjadi 52,28 per 
1.000 Kelahiran Hidup. 

 Angka Kematian Bayi (AKB) 
Kota Surakarta Pada tahun 
2015 sebesar 2,72 per 
1.000 kelahiran hidup 

 Tingkat prevalensi TB di 
Kota Surakarta pada tahun 
2015 sebesar 0,2 per 
100.000 penduduk.  

 Jumlah kematian akibat TB 
paru sebanyak 1 per 
100.000 penduduk 

 Jumlah kasus DBD di Kota 
Surakarta pada tahun 2015 
tergolong banyak.  

 Prevalensi HIV/AIDs pada 
penduduk usia 15-24 
tahun pada tahun 2015 
sebesar 0,15 

 Proporsi penduduk yang 
terinveksi HIV lanjut yang 
memiliki akses pada obat 
antiretroviral sebesar 90%.  

 Sementara itu proporsi 
penduduk yang memiliki 
pengetahuan tentang 
HIV/AIDs pada tahun 2015 
sebesar 45%.  

1. Masih tingginya angka 
kesakitan dan kematian 
akibat penyakit menular 
seperti Demam Berdarah, 
Tb Paru, Hepatitis, dan 
HIV/AIDS. 

2. Masih adanya kasus 
kematian ibu dan 
kematian bayi yang 
dipengaruhi Cakupan 
kunjungan Ibu hamil K4, 
ibu nifas.  

3. Masih rendahnya proporsi 
Puskesmas PONED dan 
Proporsi RS PONEK.  

4. Belum optimalnya mutu 
dan penerapan standar 
pelayanan kesehatan di 
Puskesmas dan BLUD 
Rumah Sakit. 

5. Masih adanya balita gizi 
kurang dan rendahnya 
persentase Bayi 0-6 bulan 
mendapat ASI Eksklusif. 

6. Masih banyaknya rumah 
tangga yang belum 
berperilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS). 

7. Perlunya penyesuain 
program PKMS menuju 
Jaminan Kesehatan 
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 persentase balita gizi 

buruk sebesar 0%, 
Prevalensi balita gizi 
kurang sebesar 1,95%, 

 Cakupan Rumah Sehat 
sebesar 73%,  

 Cakupan Kualitas Air 
minum yang memenuhi 
syarat kesehatan sebesar 
62,19%,  

 Cakupan jamban 
keluarga yang memenuhi 
syarat sebesar 90,17%,  

 Persentase tempat umum 
yang memenuhi syarat 
kesehatan (Hotel, Taman, 
rekreasi dan tempat 
hiburan, dll) sebesar 
95,97%,  

 Persentase rumah tangga 
berperilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS) sebesar 
93,42%. 

Nasional (JKN) / BPJS. 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Persiapan dan penyesuain 
program PKMS menuju 
Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) / BPJS 

 Peningkatan dan 
optimalisasi pelayanan 
RSUD dengan model BLUD 

 Peningkatan pelayanan di 
masing - masing 
Puskesmas agar 
pengobatan berjenjang bisa 
berjalan dengan baik. 

 Upaya peningkatan 
promotif kesehatan 
masyarakat untuk 
menekan penularan 
penyakit 

 Sigap dan tanggap dalam 
mengatasi penularan 
wabah penyakit seperti 
Demam berdarah, TB, 
Hepatitis, 
HIV/AIDS,Kesehatan 
Reproduksi. 

 Peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat dan 
pengurangan angka 
kematian ibu melahirkan 
dan bayi. 

 Program Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat kota 
Surakarta yang miskin dan 
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rentan miskin melalui 
BPJS. 

 Mengoptimalkan akses 
jalan menuju RSUD 
Surakarta guna menunjang 
lancarnya arus lalu lintas 
menuju RSUD. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Belum optimalnya 
pelayanan kesehatan 
masyarakat; 

 Pembangunan Rumah 
Sakit Umum Daerah 

4 Isu Forum PD   Masih tingginya AKI, AKB, 
AKABA  

 Masih tingginya kasus 
penyakit menular DBD, 
kurangnya penemuan TB, 
HIV-AIDS, kusta dan ada 
kecenderungan kenaikan 
penderita penyakit tidak 
menular  

 Masih ditemukannya balita 
dengan status gizi kurang 

 Belum optimalnya 
pemanfaatan puskesmas 
rawat inap 

 Masih belum tercapainya 
pelayanan ibu hamil K4 

 Masih belum tercapainya 
ibu hamil yang mendapat 
tablet Fe 

 
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Permasalahan pembangunan pada urusan pekerjaan umum sebagai 
berikut. 

Tabel 2.78 
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada  

Urusan Pekerjaan  Umum dan Penataan Ruang 
No Analisis Permasalahan 

1 Data Makro  Persentase drainase dalam 
kondisi baik/pembuangan 
aliran air tidak tersumbat 
pada tahun 2015 sebesar 
70,00%.  

 Pembangunan/rehabilitasi 
turap di wilayah jalan 
penghubung dan aliran 
sungai rawan longsor 
lingkup kewenangan kota 
sebesar 60% (kondisi kurang 
baik 40%).  

1) Masih adanya jalan dan 
jembatan dalam kondisi 
rusak yang memerlukan 
peningkatan/rehabilitasi
/pemeliharaan. 

2) Masih luasnya kawasan 
kumuh dan permukiman 
liar yang memerlukan 
penanganan.  

3) Masih adanya titik-titik 
genangan dan wilayah 
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 Pemenuhan sarana air 

bersih dan sanitasi di Kota 
Surakarta sampai dengan 
tahun 2015 tergolong baik, 
terlihat dari cakupan Air 
Minum Perkotaan sebesar 
94,00%, dan cakupan 
Sanitasi sebesar 97,50%.  

 Kota Surakarta telah 
memiliki Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota 
Surakarta Tahun 2011-
2031. Setelah Perda tersebut 
disahkan kemudian ditindak 
lanjuti dengan penyusunan 
review RDTRK BWK I–VI.  

 Dalam kurun waktu 2011-
2015 penataan koridor 
utama dan kawasan 
strategis di Kota Surakarta 
belum maksimal.  

 Kondisi beberapa dokumen 
perencanaan tidak seimbang 
dengan dinamika 
perkembangan kota, yang 
sudah tersusun adalah 
RTBL sebanyak 4 kawasan. 

belum terbebas dari 
banjir yang memerlukan 
penanganan saluran 
drainase dan talud. 

4) Belum optimalnya 
pemenuhan sarana 
sanitasi dan air bersih 
berbasis masyarakat. 

5) Belum optimalnya 
penataan kota secara 
menyeluruh 
berdasarkan kawasan 
yang ada. 

6) Belum optimalnya 
perencanaan dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
sesuai dengan Peraturan 
Daerah Rencana Tata 
Ruang Wilayah  Kota 
Surakarta Tahun 2011-
2031. 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Untuk segera membuat 
Master plan Drainase dan 
Sungai  sebagai acuan dalam 
pelaksanaan  pembangunan 
yang berkelanjutan, 
khususnya dalam rangka 
menanggulangi banjir. 

 Meningkatkan 
pembangunan, pemeliharaan 
dan pengawasan drainase 
agar dapat berfungsi secara 
maksimal dan berdasarkan 
master plan. 

 Melakukan penegakan 
Peraturan Daerah bersama 
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah terkait tentang 
penggunaan/penutupan 
drainase. 

 Meningkatkan pemeliharaan 
jalan kota dan jalan 
lingkungan secara merata, 
baik berupa pavingisasi, 
betonisasi dan pengaspalan. 

 Sosialisasi, pemetaan  dan 
antisipasi terhadap 
kerawanan bencana banjir  
agar berkoordinasi dengan  
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah terkait.  
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 Dalam pelaksanaan seluruh 

pembangunan fisik, 
dilakukan oleh PD yang 
mempunyai kompetensi 
berdasarkan Perpres Nomor 
70 tahun 2012 dan 
Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 
45/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman teknis 
Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara 

 Dalam pelaksanaan kegiatan 
yang besumber dari APBN, 
APBD Prov dan APBD Kota 
harus bersinergi. 

 Segera merealisasikan 
penataan kawasan kumuh 
sesuai dengan regulasi.  

 Merealisasikan program 
penataan Kota berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 8 Tahun 
2009 tentang Bangunan 
dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait. 

 Segera merealisasikan/ 
Master plan Drainase dan 
Sungai  sebagai acuan dalam 
pelaksanaan  pembangunan 
yang berkelanjutan, 
khususnya dalam rangka 
menanggulangi banjir. 

 Melaksanakan dengan tegas 
Bagian Wilayah Kota (BWK) 
1 sampai dengan 6  
berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Surakarta 
Nomor 1 tahun 2012 tentang 
Tata Ruang Wilayah  Kota 
Surakarta Tahun 2011-
2031. 

 Segera membuat masterplan 
reklame dan penataannya 
berdasarkan estetika.   

 Mengoptimalkan 
pengelolaan, pelestarian, 
pengembangan dan 
perlindungan cagar budaya. 

 Segera membuat master 
plan penataan kota secara 
menyeluruh berdasarkan 
kawasan yang ada 

 Meningkatkan pelayanan 
kebersihan kota dari hulu ke 
hilir dengan menambah 
sarana dan prasarana serta 
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mengikutsertakan 
masyarakat dalam 
menangani permasalahan 
sampah. 

 Meningkatkan 
pembangunan taman yang 
monumental dan 
mengoptimalkan 
pemeliharaan taman kota. 

 Merealisasikan meterisasi 
PJU secara menyeluruh. 

 Melakukan pemeliharaan, 
pengawasan dan penertiban 
secara berkala terhadap 
penggunaan Penerangan 
Jalan Umum.   

 Mengamankan lahan TPU 
dengan memberi batas 
pagarisasi. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Masih terjadinya banjir 
 Belum ada kepastian 

pembangunan talud Kali 
Jenes; 

 Belum maksimalnya 
drainase di jalan utama  

 Pemanfaatan ruang di 
sekitar jembatan kyai mojo 
untuk penghijauan dan 
hutan kota; 

 Kawasan kumuh, bangunan 
tak berijin dan bantaran 
sungai yang berwawasan 
lingkungan;  

 Revitalisasi drainase;  
 Pompa Pintu Air Kali 

Tegalkonas kurang 
berfungsi. 

 Kepedulian warga terhadap 
penderita HIV AIDS ;  

4 Isu Forum PD   Beban jalan cenderung 
meningkat *sk status ruas 
jalan nasional 2015 dan 
propinsi 2016 

 Masih terdapat wilayah 
tergenang air 

 Jumlah gedung negara yang 
belum teridentifikasi 

 Tidak tertatanya koridor 
jalan dan tidak sesuai 
dengan peruntukannya, 
serta belum maksimalnya 
penataan kawasan strategis 
kota 

 Belum lengkapnya Regulasi 
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dan dokumen perencanaan 
dan perancangan kota  

 Ketersediaan dokumen 
perencanaan dan 
perancangan kota kawasan 
utara untuk meningkatkan 
pemerataan pembangunan 
masih kurang 

 Belum optimalnya pelayanan 
di bidang tata ruang yang 
berbasis IT 

 Belum optimalnya 
pelestarian dan pemanfaatan 
kawasan dan bangunan 
cagar budaya dalam 
mendukung industri wisata 
berbasis budaya. 

 
 

4) Perumahan  
Permasalahan pembangunan pada urusan perumahan sebagai 
berikut. 

Tabel 2.79.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Perumahan   

 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Cakupan rumah layak 

huni di Kota Surakarta 
pada tahun 2015 mencapai 
97,00%, meningkat dari 
tahun 2014 sebesar 
96,03%.  

 Permasalahan yang masih 
perlu ditangani adalah 
Kawasan kumuh dengan 
luasan sebesar 10%. 

 Rasio Tempat Pemakaman 
Umum per satuan 
penduduk sebesar 38, 
sehingga perlu pengelolaan 
pemakaman secara optimal 

a. Belum tertanganinya 
permasalahan 
permukiman kumuh 
perkotaan beserta 
sarpras pendukung 
secara menyeluruh  

b. Kebutuhan perumahan 
yang semakin 
meningkat sedangkan 
luas lahan terbatas. 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Penyelesaian program 
relokasi bantaran sungai 

 Peningkatan standard dan 
pelayanan rumah aman 

 Menyediakan rumah bagi 
masyarakat 
berpenghasilan rendah 
dengan cara membangun 
rusunami, Rusunawa, 
Rumah murah bersubsidi. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Revitalisasi Rumah Tidak 
Layak Huni; 

 Relokasi hunian di 
Bantaran Sungai 
Bengawan Solo  
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 Hunian Liar di sekitar 

taman P2KH Semanggi  
4 Isu Forum PD   Masih adanya Rumah 

Tidak Layak Huni (RTLH)  
 Masih adanya SHM di 

bantaran sungai. 
 Kebutuhan perumahan 

yang semakin meningkat 
sedangkan luas lahan 
terbatas 

 Belum tertanganinya 
permasalahan 
permukiman kumuh 
perkotaan beserta sarpras 
pendukung secara 
menyeluruh 

 
 

5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 
Permasalahan pembangunan pada urusan Ketentraman, ketertiban 
umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut. 
 

Tabel 2.80.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Ketenteraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat   
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Kondusifitas wilayah Kota 

Surakarta perlu 
ditingkatkan, sebab masih 
terdapat beberapa wilayah 
kritis kriminalitas yang 
memerlukan deteksi dini. 
Pada tahun 2015 Deteksi 
Dini Kriminalitas 
mencakup sebanyak 10 
wilayah kritis.  

 Selain kasus kriminalitas, 
terdapat pula beberapa 
pelanggaran K3 
(ketertiban, ketentraman, 
keindahan).  

 Jumlah linmas dan satpol 
PP di Kota Surakarta relatif 
terbatas.  

a. Belum optimalnya 
penegakan perda, 
khususnya dalam 
pembinaan, penertiban 
terhadap hunian di 
tanah negara, 
pendagang kaki lima, 
pengamen dan 
gelandangan. 

b. Adanya ancaman 
terhadap kondisi 
keamanan, 
ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat, 
termasuk tindak 
kriminalitas yang 
memerlukan upaya 
pencegahan dan 
penanganan bersama 
instansi terkait.  

c. Masih kurangnya 
kemampuan SDM 
Satpol dan Linmas 
dalam penanganan 
gangguan tibum dan 
tranmas. 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Meningkatkan pembinaan, 
penertiban terhadap 
hunian di tanah negara, 
pendagang kaki lima, 
pengamen dan 
gelandangan. 

 Terselenggaranya operasi 
yustisi 

 Meningkatkan dan 
melakukan pembinaan 
Linmas wilayah maupun 
kota untuk menjaga 
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ketertiban dan keamanan 
masyarakat. 

 Meningkatkan kegiatan – 
kegiatan dalam rangka 
penegakan Peraturan 
Daerah. 

 Meningkatkan koordinasi 
dengan instansi terkait. 

 Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
representatif 

 Meningkatkan kerukunan 
hidup beragama 

 Meningkatkan peran 
lembaga/steakholders 
dalam rangka 
mengantisipasi/mengatasi 
gejolak dalam kehidupan 
kerukunan umat 
beragama. 

 Menjaga kondisifitas antar 
partai politik di Kota 
Surakarta. 

 Mengadakan sosialisasi 
tentang peran dan fungsi 
partai politik dalam 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Perlunya peningkatan 
kedisiplinan anggota 
linmas ; 

 Perlunya peningkatan 
pengetahuan, ketrampilan 
dan keahlian para Linmas. 

4 Isu Forum PD   Adanya gesekan 
dikalangan masyarakat 
karena perbedaan 
agama,ekonomi dan politik 

 Tingginya gesekan 
masyarakat berkaitan 
dengan perijinan rumah 
ibadah  

 Masih minimnya 
pengetahuan akan arti 
pentingnya  pembauran 
bagi perekat persatuan dan 
kesatuan bangsa. 

 Tumbuhnya sifat 
individualisme  di dalam 
masyarakat. 

 Maraknya bibit-bibit 
Gerakan ISIS  dan Gafatar 
di Surakarta pada 
khususnya 

 Masih adanya pelanggaran 
terhadap peraturan 
daerah. 

 Masih kurangnya 
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kemampuan SDM Satpol 
dan Linmas dalam 
penanganan gangguan 
tibum dan tranmas. 

 Belum optimalnya 
konduktifitas kota. 

6) Sosial 
Permasalahan pembangunan pada urusan Sosial sebagai berikut. 
 

Tabel 2.81.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Sosial 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Persentase penyandang 

cacat baik fisik dan 
mental, serta lanjut usia 
yang tidak potensial yang 
telah menerima jaminan 
social pada tahun 2015 
sebesar 20,21%.  

 PMKS yang memperoleh 
bantuan sosial hanya 
sebesar 0,13%,  

 Persentase PMKS skala 
Kota yang memperoleh 
bantuan sosial untuk 
pemenuhan kebutuhan 
dasar sebesar 0,19%.  

 Persentase Panti Sosial 
skala Kota yang 
melaksanakan standar 
operasional pelayanan 
kesejahteraan sosial 
sebesar 25%.  

 Jumlah Sarana sosial 
seperti panti asuhan, panti 
jompo dan panti 
rehabilitasi yang ada 
sebanyak 39 unit pada 
tahun 2015.  

 Persentase Panti Sosial 
skala Kota yang 
melaksanakan standar 
operasional pelayanan 
kesejahteraan social 
sebesar 25%. 

1) Banyaknya Penyandang 
Masalah kesejahteraan 
sosial yang memerlukan 
penanganan, 
khususnya penyandang 
cacat dari keluarga 
miskin, Pengemis 
Gelandangan, dan 
Orang Terlantar. 

2) Belum tersedianya 
tempat penampungan 
permanen hasil 
identifikasi razia PGOT 
(rumah singgah) 

3) Masih rendahnya PMKS 
yang mendapatkan 
pelatihan keterampilan 

4) Terbatasnya jumlah 
SDM panti dan saspras 
untuk pemenuhan 
kebutuhan pelayanan 
penghuni panti 

5) Belum terpenuhinya 
kebutuhan dasar PMKS 

6) Belum terpenuhinya 
sarana dan prasarana 
pendukung PSKS. 

7) Belum optimalnya 
peran serta masyarakat 
dalam penanganan 
bencana. 

8) belum 
terimplementasikannya 
standarisasi 
gedung/bangunan 
untuk mengantisipasi 
bencana/kebakaran. 

 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Program yang lebih 
bermanfaat untuk 
mengentaskan para 
penyandang cacat dari 
kemiskinan. 

 Implementasi Peraturan 
Daerah tentang 
Penangulangan 
kemiskinan 
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 Pengentasan PGOT 

(Pengemis Gelandangan 
dan Orang Terlantar). 

 Meningkatkan koordinasi 
pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan. 

 Peningkatan peran serta 
masyrakat dalam 
penanganan bencana 

 Menciptakan sistem 
proteksi dalam bencana 
kebakaran 

 Meningkatan koordinasi 
antar instansi dalam setiap 
pembangunan gedung di 
Kota Surakarta 

 Perlunya standarisasi 
gedung/bangunan untuk 
mengantisipasi 
bencana/kebakaran 

 Peningkatan Kualitas 
Sarana Prasarana 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Belum tersedianya tempat 
penampungan permanen 
hasil identifikasi razia 
PGOT(rumah singgah ) 

 Masih rendahnya PMKS 
yang mendapatkan 
pelatihan keterampilan 

 Terbatasnya jumlah SDM 
panti dan saspras untuk 
pemenuhan kebutuhan 
pelayanan penghuni panti 

 Belum terpenuhinya 
kebutuhan dasar PMKS 

 Belum terpenuhinya 
sarana dan prasarana 
pendukung PSKS. 

 
 

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar 
7) Ketenagakerjaan 

Permasalahan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan sebagai 
berikut. 

Tabel 2.82.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Ketenagakerjaan   
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Tingkat Pengangguran 

Terbuka di Kota Surakarta 
pada tahun 2014 sebesar 

a. Masih tingginya angka 
pengangguran, 
sementara kesempatan 
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6,08%.  

 Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 
berbasis kompetensi 
dengan capaian sebesar 
62,5% pada tahun 2015;  

 Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 
berbasis masyarakat 
sebesar 100%,  

 Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 
kewirausahaan sebesar 
91,67%.  

 Kinerja penempatan tenaga 
kerja pada tahun 2015 
sebesar 72,1%. 

 Keselamatan dan 
perlindungan sebesar 
74,53%,  

 Besaran Kasus yang 
diselesaikan dengan 
Perjanjian Bersama (PB) 
sebesar 78%,  

 Besaran pekerja/buruh 
yang menjadi peserta 
program Jamsostek 
sebesar 76,63%,  

 Besaran Pemeriksaan 
Perusahaan sebesar 
50,39%,  

 Besaran Pengujian 
Peralatan di Perusahaan 
sebesar 18,48%. 

kerja yang tersedia 
belum mampu 
menampung pencari 
kerja.  

b. Pencari kerja belum 
memiliki keterampilan 
yang memadai 
sehingga daya saingnya 
rendah. 

c. Belum terjalinnya 
kerjasama dengan 
perusahaan pencari 
kerja dalam hal 
program pelatihan 
Dinsosnakertrans bagi 
para pencari kerja. 

d. Masih belum 
dipahaminya manfaat 
dan pentingnya 
Peraturan 
Perusahaan/PKB oleh 
pengusaha sehingga 
banyak perusahaan 
yang belum membuat 
PP dan PKB 

e. Pemenuhan hak dasar 
tenaga kerja dan 
penyelesaian kasus 
hubungan industrial 
belum optimal. 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Meningkatkan pelatihan 
untuk menjadikan tenaga 
kerja siap pakai dan 
mandiri berbasis 
kebutuhan masyarakat 
dan lapangan kerja 

 Peningkatan kerjasama 
antar daerah di bidang 
ketenagakerjaan dan 
transmigrasi. 

 Peningkatan kerjasama 
antar daerah di bidang 
ketenagakerjaan dan 
transmigrasi. 

 Mencetak dan 
menyalurkan tenaga kerja 
terampil melalui pelatihan 
keterampilan bagi 
masyarakat kota Surakarta 
sesuai dengan kebutuhan 
kerja masyarakat kota 
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Surakarta 

 Peningkatan kerjasama 
dengan perusahaan 
pencari kerja dengan 
program pelatihan 
Dinsosnakertrans bagi 
para pencari kerja di kota 
Surakarta. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Ketersediaan lowongan 
kerja tidak sesuai dengan 
kapasitas pencari kerja 

 Masih belum dipahaminya 
manfaat dan pentingnya 
Peraturan 
Perusahaan/PKB oleh 
pengusaha sehingga 
banyak perusahaan yang 
belum membuat PP dan 
PKB 

 Belum tersedianya data 
perusahaan yang tidak 
melaksanakan K3 

 Belum semua pekerja 
menjadi peserta jamsostek 
(BPJS Ketenagakerjaan 

 
8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Permasalahan pembangunan pada urusan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut. 
 

Tabel 2.83.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) Kota 
Surakarta sebesar 79,34 
pada tahun 2014.  

 IDG mengalami penurunan 
dari sebesar 75,75 pada 
tahun 2010 menjadi 74,93 
pada tahun 2014.  

 Cakupan layanan 
bimbingan rohani yang 
diberikan oleh petugas 
bimbingan rohani terlatih 
bagi perempuan dan anak 
korban kekerasan di dalam 
unit pelayanan terpadu 
sebesar  50%,  

 Cakupan perempuan dan 
anak korban kekerasan 
yang mendapatkan 

a. Belum optimalnya 
kinerja Pokja PUG dan 
focal point PD. 

b. Belum optimal kualitas 
hidup perempuan yang 
ditunjukkan oleh 
adanya disparitas 
antara laki-laki dan 
perempuan. 

c. Masih adanya kasus 
KDRT, dan 
perlindungan bagi 
perempuan dan anak 
terhadap berbagai 
tindak kekerasan 
belum optimal. 

d. Belum optimalnya 
partisipasi forum anak. 

e. Belum optimalnya 
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No Analisis Permasalahan 
layanan bantuan hukum 
sebesar 80%,  

 cakupan layanan 
rehabilitasi social yang 
diberikan oleh petugas 
rehabilitasi sosial terlatih 
bagi perempuan dan anak 
korban kekerasan di dalam 
unit pelayanan terpadu 
sebesar 60%.  

 Pengembangan kota layak 
anak perlu ditingkatkan 

pengembangan Kota 
Layak Anak di seluruh 
kelurahan. 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Peningkatan 
pemberdayaan perempuan  

 Menguatkan program Kota 
Layak Anak di seluruh 
kelurahan 

 Memberikan pelatihan 
kemandirian dan Bantuan 
modal bagi korban KDRT 
dan ALYA. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Partisipasi masyarakat 
dalam penanganan KDRT; 

4 Isu Forum PD   Belum optimalnya kinerja 
Pokja PUG  

 Belum optimalnya kinerja 
focal point di PD  

 Rendahnya partisipasi 
perempuan di bidang 
tenaga profesional teknis  

 Belum optimalnya lembaga 
pemberdayaan perempuan 
dalam peningkatan 
kelembagaan di 
masyarakat. 

 Belum tersedianya 
pedoman 
pengarusutamaan gender 
dan pengarusutamaan hak 
anak  

 Belum optimalnya 
penyediaan data gender 
dan anak  

 Masih adanya kasus KDRT  
 Keberadaan PPT belum di 

ketahui oleh masyarakat  
 Belum optimalnya kinerja 

PPT  
 Belum optimalnya 

partisipasi forum anak  
 Keberadaan forum anak 

belum banyak diketahui 
oleh pihak-pihak lain 
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9) Pangan 
Permasalahan pembangunan pada urusan Pangan sebagai berikut. 
 

Tabel 2.84.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pangan 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Ketersediaan Energi Per 

Kapita sebesar 1.665,65 
kalori/kapita/hari,  

 Ketersediaan Protein Per 
Kapita sebesar 1.425,26 
gram/kapita/hari.  

 Pengembangan Cadangan 
Pangan Daerah 
(Raskinda) dengan 
capaian tahun 2015 
sebesar 100%,  

 Penguatan Cadangan 
Pangan di sebanyak 51 
kelurahan.  

 pemantauan analisis 
akses harga pangan 
pokok dengan capaian 
100%.  

 Stabilitas Harga dan 
Pasokan Pangan di Kota 
Surakarta tercatat 
sebesar 100%.  

 Pengawasan dan 
Pembinaan Keamanan 
Pangan capaiannya 
mencapai 100%. 

 Skor PPH Kota Surakarta 
pada tahun 2015 sebesar 
80,8%. 

a. Ketergantungan bahan 
pangan dari luar 
daerah yang sangat 
besar dan sangat 
rentan terhadap 
perubahan harga dan 
ketersediaan pasokan 
pangan pokok. 

b. Penganekaragaman  
Konsumsi berbasis 
sumber daya lokal 
belum optimal yang 
ditandai belum 
pencapaian skor pola 
pangan harapan belum 
mencapai kondisi ideal. 

c. Masih rendahnya 
pemanfaatan 
pekarangan dan 
konsumsi pangan 
berbasis lokal yang 
sehat dan aman. 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 - 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Peningkatan pemantauan 
harga sembako untuk 
menjamin tersedianya 
kebutuhan makanan 
pokok 

 Pengembangan cadangan 
pengan daerah dalam 
kerangka pendistribusian 
Raskinda 

 Bekerjasama dengan PKK 
Kota Surakarta 
melakukan promosi 
makanan khas daerah 
melalui lomba makanan 
khas daerah kota 
Surakarta 

 Bekerjasama dengan 
Disdikpora Kota 
Surakarta melakukan 
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No Analisis Permasalahan 
lomba kantin sehat di 
kota Surakarta 

 Pemberdayaan 
masyarakat di bidang 
perekonomian, 
khususnya olahan 
pangan masyarakat 

 Pemanfaatan pekarangan 
untuk pengembangan 
pangan melalui kegiatan 
bazar tanaman sayuran 
dan olahan pangan 

4 Isu Forum PD   Belum optimalnya 
kerjasama dalam 
perencanaan  
pembangunan Ketahanan 
Pangan  

 Belum optimalnya Sinergi 
Lintas Sektor dalam 
Penyediaan Pangan dan 
pemenuhan ketersediaan 
pangan utama sampai 
Tingkat rumah tangga  

 Pemantauan Informasi 
Pasokan  dan Akses 
Pangan yang belum 
optimal 

 Penganekaragaman  
Konsumsi berbasis 
sumber daya lokal belum 
optimal 

 Masih rendahnya Mutu 
dan keamanan  produk 
pangan. 

 
10) Pertanahan 

Permasalahan pembangunan pada urusan pertanahan sebagai 
berikut. 

Tabel 2.85.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pertanahan 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Penyelesaian Kasus Tanah 

Negara yang mencapai 
sebesar 30%, 

 Peraturan Walikota Tanah 
Negara yang ditindaklanjuti 
100% 

a. Terjadinya kasus-kasus 
tanah yang menjadi 
sengketa dengan pihak 
lain 

b. Beberapa lahan yang 
sudah menjadi hak 
Pemerintah Kota belum 
bersertifikat. 

c. Belum optimalnya 
pengamanan aset – aset 
milik Pemerintah Kota. 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Menyelesaikan kasus - 
kasus tanah yang menjadi 
sengketa dengan pihak 
lain. 

 Melakukan penyertifikatan 
terhadap tanah tanah yang 
sudah menjadi hak 
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No Analisis Permasalahan 
Pemerintah Kota. 

 Mengamankan aset–aset 
milik Pemerintah Kota. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   - 
 
11) Lingkungan Hidup  

Permasalahan pembangunan pada urusan lingkungan hidup sebagai 
berikut. 

Tabel 2.86.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada  

Urusan Lingkungan Hidup 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Produksi sampah yang 

dihasilkan per hari di Kota 
Surakarta mencapai angka 
280 ton. Volume sampah 
yang mampu terkelola atau 
terangkut ke TPA baru 
mencapai 96% dari volume 
timbulan sampah.  

 Penanganan kebersihan 
kota belum optimal 
dilakukan terkendala 
belum ada petugas 
kebersihan yang 
menangani karena 
keterbatasan jumlah PNS 
DKP dan Tenaga Harian 
Lepas (THL).  

 Beberapa fasilitas tong 
sampah terpilah di 
kawasan taman kota dan 
fasilitas umum lainnya 
juga belum memadai.  

 Kondisi Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) 
saat ini masih Open 
Dumping.  

 Pemantauan status mutu 
air sebesar 100%,  

 Jumlah usaha dan/atau 
kegiatan yang mentaati 
persyaratan administrasi 
dan teknis pencegahan 
pencemaran air sebesar 
85,71%,  

 Jumlah pengaduan 
masyarakat akibat adanya 
dugaan pencemaran 
dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang 
ditindaklanjuti sebesar 
100%,  

 Kegiatan Penegakan 

a. Belum optimalnya 
pengelolaan  tempat 
pembuangan akhir 
(TPA) yang berwawasan 
lingkungan 

b. Belum optimalnya 
pelayanan kebersihan 
dan persampahan kota 
dari hulu ke hilir 
karena keterbatasan 
SDM, sarana dan 
prasarana, seperti Dum 
Truk dan  alat berat, 
mobil sampah, dan 
gerobak motor 

c. Rendahnya peran serta 
masyarakat dalam 
penanganan sampah 
melalui Bank Sampah 
masih kurang. 

d. Belum optimalnya 
penegakan lingkungan 
dalam pelaksanaan 
AMDAL (Analisis 
mengenai Dampak 
Lingkungan), UKL dan 
UPL. 

e. Terbatasnya ruang 
terbuka hijau (RTH) 
dan hutan kota, serta 
belum optimalnya 
konservasi daerah 
resapan air. 

f. Penurunnya kualitas 
air akibat limbah 
industri kecil belum 
memiliki sarana 
pengelolaan limbah 
secara baik; 

g. Penurunan kualitas air 
tanah akibat 
pengambilan air tanah 



II- 294 

No Analisis Permasalahan 
hukum lingkungan sebesar 
100%,  

 Jumlah usaha dan/atau 
kegiatan sumber tidak 
bergerak yang memenuhi 
persyaratan administrasi 
dan teknis pencegahan 
pencemaran udara sebesar 
100%;  

 Pemenuhan Sarana 
Monitoring Polusi sebesar 
57,14%,  

 Rasio cakupan 
pengawasan terhadap 
pelaksanaan AMDAL 
sebesar 16,67%.  

 Kondisi ruang terbuka 
hijau di Kota Surakarta 
untuk RTH publik baru 
mencapai 12,03%, masih 
jauh dari ideal sebesar 
30% (20% RTH publik dan 
10% RTH privat).  

h. Terbatasnya jumlah 
Kampung Iklim. 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Mempercepat kawasan 
konservasi alam, baik yang 
menyangkut penghijauan 
maupun tersedianya lahan 
untuk resapan air dan 
menuju Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) minimal 30% 
secara kongkrit dan 
disertai progres report per 
tahun. 

 Peningkatan Pembangunan 
Kota yang berwawasan 
lingkungan dan pola hidup 
sehat. 

 Meningkatkan dan 
memfasilitasi pengelolaan 
Instalasi Pengelolaan Air 
Limbah (IPAL).  

 Memelihara dan  
mengembangkan Kampung 
Iklim secara bertahap dan 
kongkrit. 

 Implementasi pengurangan 
emisi gas buang dan 
mewujudkan lingkungan 
yang bersih dan sehat. 

 Meningkatkan 
pemeliharaan dan 
menambah kawasan hutan 
kota 

 Melakukan koordinasi 
secara intens dengan 
seluruh PD agar tahun 
2017 bisa meraih Adipura 

 Melakukan pendampingan 
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warga untuk mewujudkan 
Bank sampah secara 
mandiri. 

 Segera merealisasikan 
pengelolaan  tempat 
pembuangan akhir (TPA) 
yang berwawasan 
lingkungan dengan pola 
typing fee 

 Memaksimalkan kinerja 
mobil sampah dan gerobak 
sampah. 

 Peremajaan Dum Truk dan  
alat berat  serta  pembelian 
mobil sampah dan gerobak 
motor 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Pengelolaan Sampah 
(Kebersihan) perlu 
ditingkatkan 

 Belum ada pendampingan 
pengelolaan bank sampah  

  Belum tertatanya 
lingkungan/ruang terbuka 
hijau (RTH);  

 Belum adanya taman 
cerdas/taman bermain di 
masing masing kelurahan; 

 Penyelenggaraan Haul 
Habib Ali Bin Muhamad 
dan Sekatenan berimbas 
menumpuknya sampah, 
parkir yang kurang tertata 
dan kemacetan lalu lintas; 

 Kesiapan lokasi transit 
sampah di wilayah masih 
kurang 

 Pergola di sepanjang kali 
Jenes dan taman di P2KH 
Semanggi kurang terawat. 

 Terjaganya kebersihan    
sungai, Kali Jenes, 
Tegalkonas, dan Kali Pepe 
yang menjadi batas 
wilayah antar kelurahan.  

4 Isu Forum PD   Kurangnya kesadaran 
masyarakat dalam 
pengelolaan sampah; 

 Belum ditetapkannya daya 
dukung dan daya tampung 
beban pencemaran air 
sungai; 

 Pemanasan global yang 
diikuti dengan perubahan 
iklim; 

 Penurunnya kualitas air 
akibat limbah industri 
kecil belum memiliki 
sarana pengelolaan limbah 
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secara baik; 

 Penurunan kualitas air 
tanah akibat pengambilan 
air tanah; 

 Kurang optimalnya ruang 
terbuka hijau; 

 Pengawasan terhadap 
dokumen lingkungan 
belum optimal; 

 Kurang optimalnya 
penegakan hukum;  

 Kurangnya koordinasi 
antar daerah dalam 
pencegahan pencemaran 
lingkungan; 

 Belum optimalnya 
kebersihan kota, panjang 
jalan di Kota Surakarta : 
183.57 Km, terdiri dari 46 
ruas jalan, dan 26 ruas 
jalan (56%)  belum ada 
petugas kebersihan   

 Jumlah PNS DKP : 408 
orang,THL 141 orang 
masih jauh dari jumlah 
ideal 1.053 orang  

 Belum terjangkaunya 
kebersihan di sekitar jalur 
jembatan, rel kereta api, 
saluran kota dan sungai  

 Belum optimalnya 
partisipasi masyarakat  

 Belum Optimalnya 
Pengelolaan Persampahan 
Kota  

 Pengelolaan sampah TPA 
secara Open Dumping 
sejak       tahun 2000 
sudah tidak sesuai dengan 
Undang-Undang No.18 
tahun 2008 tentang 
Pengelolaan sampah. 

 
 
12) Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Permasalahan pembangunan pada urusan Kependudukan Dan 
Catatan Sipil digambarkan sebagai berikut. 

 

Tabel 2.87.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Administrasi 

Kependudukan dan Catatan Sipil 
 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  kepemilikan KTP sudah 

mencapai 99,95%,  
 Rasio bayi ber-akte 

kelahiran 100, kepemilikan 
akta kelahiran penduduk 

a. Cakupan pelayanan 
dokumen administrasi 
kependudukan dan 
catatan sipil belum 
optimal. 
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sebesar 100%,  

 rasio pasangan berakte 
nikah sebesar 98%,  

 Cakupan Penerbitan 
Kutipan Akta Kematian 
sebesar 75,50%.  

b. Terbatasnya sarana dan 
prasarana yang 
representatif untuk 
meningkatkan kualitas 
pelayanan  kepada 
masyarakat. 

c. Validitas dan 
penyebarluasan data 
kependudukan masih 
kurang. 

d. Kesadaran masyarakat 
terhadap tertib 
administrasi 
kependudukan masih 
kurang. 

e. Belum optimalnya upaya 
percepatan kepemilikan 
Kartu Identitas Anak 
(KIA). 

f. Jumlah Mobil Keliling 
untuk pelayanan 
masyarakat masih 
kurang. 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Tersedianya sarana dan 
prasarana yang 
representatif untuk 
meningkatkan pelayanan  
kepada masyarakat 

 Meningkatkan pelayanan 
administrasi 
kependudukan  

 Tersediaanya data base 
kependudukan 

 Tersedianya sarana dan 
prasarana bagi defabel 

 Menambah Mobil Keliling 
untuk pelayanan 
masyarakat. 

 Meningkatkan kinerja SDM 
petugasnya. 

 Agar dibuat data base 
kependudukan secara 
akurat dan up to 
date/terkini.  

 Mendorong percepatan 
kepemilikan Kartu 
Identitas Anak (KIA) 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Pemahaman alur prosedur 
pelayanan bidang 
kependudukan masih 
kurang 

4 Isu Forum PD   Cakupan pelayanan 
dokumen administrasi 
kependudukan dan 
catatan sipil belum 
optimal, khususnya akte 
kelahiran. 

 Terbatasnya sarana dan 
prasarana yang 
representatif untuk 
meningkatkan kualitas 
pelayanan  kepada 
masyarakat. 

 Validitas dan 
penyebarluasan data 
kependudukan masih 
kurang. 

 Kesadaran masyarakat 
terhadap tertib 
administrasi 
kependudukan masih 
kurang. 
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 Belum optimalnya upaya 

percepatan kepemilikan 
Kartu Identitas Anak (KIA). 

 
13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Permasalahan pembangunan pada urusan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa sebagai berikut. 
 

Tabel 2.88.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Jumlah Posyandu 

sebanyak 594 buah, 
dengan tingkat keaktifan 
sebesar 100%.  

 Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat tingkat 
kelurahan sebanyak 51 
LPM, dengan jumlah LPM 
berprestasi sebanyak 5 
LPM. 

 PKK dengan keaktifan 
sebesar 100%, dengan 
Jumlah kelompok binaan 
PKK sebanyak 
3.368 kelompok PKK. 

 Kurangnya 
pemberdayaan ekonomi 
masyarakat pasca 
relokasi  

 Kurang tersosialisasi 
TTG di lingkungan 
masyarakat  

 Belum optimalnya 
Pelayanan Posyandu 
Balita dan Lansia di 
wilayah 

 Kurangnya kesadaran 
masyarakat 
melaksanakan budaya 
gotong royong/kerja 
bakti 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Peningkatan pelayanan 
Posyandu Balita dan 
Lansia. 

 Peningkatan Program 
Lomba Kelurahan ditingkat 
Kelurahan. 

 Penguatan kualitas SDM 
masyarakat berbasis 
Kelurahan 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Pelayanan Posyandu Balita 
dan Lansia di wilayah;  

 Peningkatkan ketrampilan 
kader PKK dan 
masyarakat.  

 Peningkatan Peran serta 
Masyarakat dalam 
Pembangunan ; 

 Peningkatan Kesadaran 
masyarakat melaksanakan 
budaya gotong 
royong/kerja bakti; 

4 Isu Forum PD   Kurangnya pemberdayaan 
ekonomi masyarakat pasca 
relokasi  

 Kurang tersosialisasi TTG 
di lingkungan masyarakat  
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14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Permasalahan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera sebagai berikut. 

 
Tabel 2.89.  

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Pada tahun 2014 cakupan 

peserta KB aktif mencapai 
79,59 dari total Pasangan 
Usia Subur (PUS) di Kota 
Surakarta.  

 PUS yang tidak ingin punya 
anak dan ingin anak 
ditunda (unmet need) pada 
tahun 2014 sebesar 11,02%.  

 Dilihat dari sisi alat 
kontrasepsi yang dipakai, 
penggunaaan alat 
kontrasepsi masih 
didominasi alat kontrasepsi 
hormonal, terbanyak adalah 
KB suntik, kemudian IUD, 
Pil, kondom, MOW, implant, 
dan MOP. 

 Angka pemakaian 
kontrasepsi/CPR bagi 
perempuan menikah usia 
15-49 pada tahun 2014 
sebesar 77,8%. 

 Cakupan penyediaan alat 
dan obat Kontrasepsi untuk 
memenuhi permintaan 
masyarakat hanya sebesar 
9% pada tahun 2014.  

 Cakupan PUS Peserta KB 
Anggota Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UPPKS)  yang 
ber-KB sebesar 76,17%.  

 Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Balita (BKB) ber-
KB sebesar 77,7%.  

a. Cakupan peserta KB 
aktif belum optimal  

b. Masing tinggi Cakupan 
Pasangan Usia Subur 
yang ingin ber-KB tidak 
terpenuhi (Unmet Need)  

c. Masih rendahnya 
kepesertaan MKJP 
(MOW dan MOP)  

d. Rasio petugas lapangan 
KB/penyuluh KB 
(PLKB/PKB) di setiap 
desa/kelurahan belum 
terpenuhi  

e. Cakupan PUS Peserta 
KB Anggota Usaha 
Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UPPKS) 
belum optimal  

f. Pelaksanaan Tri bina 
keluarga belum optimal  

g. Penyediaan data 
pengendalian 
kependudukan dan 
keluarga belum akurat 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Peningkatan perencanaan 
berkeluarga menuju 
keluarga sejahtera. 

 Sosialisasi penggunaan alat 
Kontrasepsi yang 
berkesinambungan. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Cakupan peserta KB aktif 
belum optimal  

 Masing tinggi Cakupan 
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Pasangan Usia Subur yang 
ingin ber-KB tidak terpenuhi 
(Unmet Need)  

 Masih rendahnya 
kepesertaan MKJP (MOW 
dan MOP)  

 Rasio petugas lapangan 
KB/penyuluh KB 
(PLKB/PKB) di setiap 
desa/kelurahan belum 
terpenuhi  

 Cakupan PUS Peserta KB 
Anggota Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UPPKS) belum 
optimal  

 Pelaksanaan Tri bina 
keluarga belum optimal  

 Penyediaan data 
pengendalian 
kependudukan dan keluarga 
belum akurat 

 
15) Perhubungan  

Permasalahan pembangunan pada urusan Perhubungan sebagai 
berikut. 

Tabel 2.90.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Perhubungan 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Kenaikan jumlah 

kendaraan bermotor plat 
AD Kota Surakarta yang 
sangat tinggi. Lalu lintas 
harian rata-rata total 
sebesar 2.500.000 
kendaraan bermotor setiap 
hari.  

 Selain itu, on street 
parking (parkir di tepi jalan 
umum) sudah tidak 
tertampung 
mengakibatkan beberapa 
kendaraan parkir ditempat 
larangan.  

 Polusi udara akibat emisi 
kendaraan bermotor juga 
sudah diambang batas,  

 Di Kota Surakarta cakupan 
halte yang telah dilayani 
angkutan umum dalam 
trayek pada tahun 2015 
sebesar 50 %  

 Ketersediaan rambu-
rambu lalu lintas di Kota 
Surakarta pada tahun 
2015 sebanyak 2.087 unit, 

a. Kemacetan lalu lintas 
disebabkan Kenaikan 
jumlah kendaraan 
bermotor yang sangat 
tinggi        

b. Sering terjadinya 
Kecelakaan lalu lintas  

c. Kesadaran berlalu 
lintas masih kurang  

d. Angkutan umum misal 
belum memadai 

e. Perlintasan sebidang 
belum terkelola dengan 
baik 

f. Emisi kendaraan 
bermotor semakin 
meningkat  

g. Keterbatasan lahan 
parkir yang 
menyebabkan 
kemacetan jalan.  
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No Analisis Permasalahan 
marka jalan 436.780 unit, 
dan penerangan jalan 
umum 16.572 unit. 
Beberapa titik masih 
rawan kecelakaan  

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Memaksimalkan moda 
transportasi umum. 

 Kajian managemen lalu 
lintas secara menyeluruh  
dan periodik berdasar pada 
perkembangan kendaraan 
bermotor dan 
perkembangan kota. 

 Penataan Manajemen 
Rekayasa Lalu lintas yang 
komprehensip sehingga 
untuk menghadapi 
semakin ruwetnya 
kemacetan di Kota 
Surakarta. 

 Pengurangan emisi gas 
buang. 

 Penataan, penertiban 
dalam pelaksanaan parkir. 

 Memaksimalkan 
pemanfaatan terminal 
tirtonadi. 

 Diperlukan kajian yang 
mendalam untuk penataan 
Parkir di Pasar Gedhe dan 
SMA Ursulin. 

 Pemasangan CCTV di 
kawasan Pasar Gedhe dan 
SMA Ursulin agar dalam 
pengawasan lebih 
terkontrol dan meminalisir 
pelanggaran parkir yang 
ada. 

 Diperlukan koordinasi 
lintas Instansi untuk 
memberi tindakan (tilang) 
bagi pelanggaran parkir 
dengan bukti rekaman 
CCTV. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Kemacetan dan Kerusakan 
Jalan  

 Pembangunan Jalur 
lambat Jl. Ir. Sutami dan 
Jl. Kolonel Sutarto 

4 Isu Forum PD   Kemacetan lalu lintas         
 Kecelakaan lalu lintas  
 Kesadaran berlalu lintas 

masih kurang  
 Angkutan umum missal 

belum memadai 
 Perlintasan sebidang 

belum terkelola dengan 
baik 
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No Analisis Permasalahan 
 Emisi kendaraan bermotor 

semakin meningkat  
 Keterbatasan lahan parkir  

 
 

16) Komunikasi dan Informatika 
Permasalahan pembangunan pada urusan Komunikasi dan 
Informatika sebagai berikut. 

Tabel 2.91.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada  

Urusan Komunikasi dan Informatika 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Jumlah website milik 

pemerintah daerah 
sebanyak 9 unit, 
Persentase PD telah 
memiliki website sebesar 
54,55%.  

 SIMDA yang ada belum 
terintegrasi antara satu 
dengan yang lain.  

a. Belum optimalnya 
pengelolaan konten 
informasi website 
pemkot Surakarta 
dalam penyebarluasan 
data dan informasi 
pembangunan sesuai 
kebutuhan 
masyarakat. 

b. Belum memadainya 
jaringkan teknologi 
informasi dan 
komunikasi, serta 
sistem informasi 
manajemen daerah 
yang belum semuanya 
terintegrasi. 

c. Pengetahuan 
masyarakat mengenai 
teknologi informasi 
masih kurang 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Lebih meningkatkan 
promosi Kota Surakarta di 
Tingkat Internasional. 

 Memperluas jaringan 
website Kota Surakarta 
agar mudah diakses. 

 Melakukan evaluasi konten 
website agar selalu up to 
date. 

 Segera merealisasikan 
tower bersama sesuai 
amanat Perda. 

 KOMINFO harus bisa 
memaparkan semua data 
yang akurat  kegiatan yang 
ada di Pemerintah Kota 
Surakarta. 

 Bisa menyajikan grafik 
data yang akurat sesuai 
dengan analisa yang benar. 

 KOMINFO diharapkan bisa 
mempromosikan potensi 
Kota Surakarta ke nasional 
dan internasional. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Pengetahuan masyarakat 
mengenai teknologi 
informasi masih kurang 

 
17) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Permasalahan pembangunan pada urusan Koperasi dan UKM dapat 
dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.92.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Persentase koperasi aktif 

sebanyak 527 koperasi 
(93,42%) dari 564 pada 
tahun 2015.  

 Dari jumlah koperasi aktif 
527 pada tahun 2015 
sebanyak 458  merupakan 
koperasi sehat (87%).  

 Jumlah Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah sebanyak 
41.431 usaha mikro di 
tahun 2013 masih tetap 
pada jumlah yang sama 
pada tahun 2015,  

 Persentase usaha mikro 
dan kecil di Kota Surakarta 
mencapai sebesar 99,29%.  

 Persentase UMKM yang 
mengikuti pameran 
promosi produk 110 UKM 
pada tahun 2015 (11% dari 
UKM binaan Dinas 
Koperasi dan UMKM). 

a. Terbatasnya kualitas 
daya manusia di 
Bidang Koperasi dan 
UMKM  

b. Kurangnya akses 
pemasaran produk 
UMKM  

c. Rendahnya pelaku 
UMKM yang tidak 
konsisten pada 
pekerjaannya  

d. Masih kurangnya 
akses permodalan bagi 
pelaku UMKM  

e. Masih sulitnya 
mendataan terkait 
dengan Asset dan 
Omset UMKM secara 
kontinyu pertahun  

f. Tidak adanya bantuan 
hibah maupun 
pendataan bagi 
wirausaha pemula  
 2 Pokok Pikiran 

DPRD 
 Peningkatan 

pemberdayaan masyarakat 
melalui Koperasi dan 
UMKM.  

 Pengawasan dan 
pembinaan bagi pelaku 
koperasi dan UMKM. 

 Evaluasi keberhasilan  dari 
pelaksanaan pembinaan 
bagi UMKM dan manfaat 
adanya pembinaan bagi 
UMKM yang ada di Kota 
Surakarta. 

 Hubungan kesinambungan 
antara Dinas Koperasi dan 
UMKM pasca selesainya 
pembinaan. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Sulitnya mengakses 
permodalan bagi usaha 
kecil; 

4 Isu Forum PD   Terbatasnya kualitas daya 
manusia di Bidang 
Koperasi dan UMKM  

 Kurangnya akses 
pemasaran produk UMKM  

 Rendahnya pelaku UMKM 
yang tidak konsisten pada 
pekerjaannya  

 Masih kurangnya akses 
permodalan bagi pelaku 
UMKM  

 Masih sulitnya mendataan 
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No Analisis Permasalahan 
terkait dengan Asset dan 
Omset UMKM secara 
kontinyu pertahun  

 Tidak adanya bantuan 
hibah maupun pendataan 
bagi wirausaha pemula  

 Terbatasnya Anggaran 
secara memadai. 

 
 

18) Penanaman Modal  
Permasalahan pembangunan pada urusan Penanaman Modal 
sebagai berikut. 

Tabel 2.93.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada  

Urusan Penanaman Modal 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Pada tahun 2015 nilai 

investasi naik menjadi 
sebesar 
Rp2.324.945.669.092,-.  

 Pada tahun 2015 ada 167 
perusahaan yang 
menanamkan modalnya di 
Kota Surakarta yang terdiri 
dari 3 PMA dan 164 PMDN. 

 Beberapa indikator yang 
capaian kinerjanya perlu 
ditingkatkan agar dapat 
menyerap tenaga kerja 
yang banyak adalah 
jumlah PMA, jumlah 
investasi, Jumlah TDP, 
SIUP, penerbitan UIJK, 
dan indeks kepuasan 
masyarakat, fasilitasi 
pemerintah daerah dalam 
rangka kerjasama 
kemitraan antara UMKMK 
kota dengan pengusaha 
nasional/asing, promosi 
peluang penanaman modal 
kota, sosialisasi kebijakan 
penanaman modal kepada 
masyarakat dunia usaha. 

a. Ketersediaan regulasi 
dan implementasinya 
terkait informasi 
peluang investasi dan 
kemudahan 
pengurusan perijinan 
yang terintegrasi antar 
PD berbasis tehnologi 
informasi  

b. Kajian kebijakan yang 
pro investasi perlu 
ditingkatkan 

c. Belum adanya regulasi 
untuk menghadapi 
kebebasan arus 
investasi dalam 
rangka menghadapi 
MEA  

d. kebijakan investasi  
e. Sinkronisasi sistem 

informasi perizinan PD 
teknis dengan sistem 
informasi PTSP BPMPT 

f. Pengembangan dan 
penyempurnaan 
Sistem informasi PTSP 
Online perlu 
ditingkatkan 

g. Belum optimalnya 
raihan investasi 
(masih didominasi 
oleh PMDN) dan 
kurangnya 
kemampuan kompetisi 
modal, barang, dan 
jasa  

h. Keterbatasan dan 
kekurangan SDM yang 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Mempermudah 
regulasi/aturan untuk 
menarik investor di Kota 
Surakarta. 

 Meningkatkan pelayanan 
masyarakat dengan 
memanfaatkan teknologi 
informasi. 

 Menyediakan pelayanan 
perijinan 1 (satu) pintu di 
BPMPT 
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No Analisis Permasalahan 
 Meningkatkan kinerja 

pelayanan terhadap 
masyarakat dan 
memberikan perijinan 
sesuai perda yang berlaku. 

 Meningkatkan koordinasi 
dengan instansi terkait. 

kompeten mengelola 
investasi daerah 
menghadapi MEA 
(termasuk BUMD)  

i. Ketersediaan fasilitas 
dan infrastruktur 
daerah untuk 
penunjang 
peningkatan daya 
tarik investasi dan 
mendukung 
operasional investasi 
di daerah masih 
terbatas  

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   ketersediaan regulasi dan 
implementasinya terkait 
informasi peluang investasi 
dan kemudahan 
pengurusan perijinan yang 
terintegrasi antar PD 
berbasis tehnologi 
informasi  

 Kajian kebijakan yang pro 
investasi 

 belum adanya regulasi 
untuk menghadapi 
kebebasan arus investasi 
dalam rangka menghadapi 
MEA  

 kebijakan investasi  
 Sinkronisasi sistem 

informasi perizinan PD 
teknis dengan sistem 
informasi PTSP BPMPT 

 Pengembangan dan 
penyempurnaan Sistem 
informasi PTSP Online 

 Belum optimalnya raihan 
investasi (masih 
didominasi oleh PMDN) 
dan kurangnya 
kemampuan kompetisi 
modal, barang, dan jasa  

 Keterbatasan dan 
kekurangan SDM yang 
kompeten mengelola 
investasi daerah 
menghadapi MEA 
(termasuk BUMD)  

 Ketersediaan fasilitas dan 
infrastruktur daerah untuk 
penunjang peningkatan 
daya tarik investasi dan 
mendukung operasional 
investasi di daerah masih 
terbatas  

 
19) Kepemudaan dan Olah Raga 

Permasalahan pembangunan pada urusan Kepemudaan dan 
Olahraga sebagai berikut. 
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Tabel 2.94.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Kepemudaan 

dan Olahraga 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Di Kota Surakarta terdapat 

57 organisasi kepemudaan.  
 Pada tahun 2015 terdapat 

sebanyak 18 lapangan 
olahraga dan 
gelanggang/balai remaja 
sebanyak 1 buah di Kota 
Surakarta.  

1. Prestasi di bidang 
akademik, olah raga, 
dan seni budaya di 
kalangan pelajar dan 
pemuda masih kurang. 

2. Peran elemen 
organisasi pemuda 
(OSIS, PRAMUKA dll) 
dalam peningkatan 
nilai kesetiakawanan 
dan semangat terhadap 
keutuhan NKRI masih 
kurang.  

3. Belum optimalnya 
pembinaan dan 
peningkatan prestasi 
olah raga. 

4. Masih perlunya 
peningkatan sarpras 
olahraga dan mutu 
organisasi olahraga 
dalam mendukung 
tercapainya 
peningkatan prestasi 
olahraga 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Peningkatan pemanfaatan 
elemen organisasi pemuda 
(OSIS, PRAMUKA dll) dalam 
rangka peningkatan nilai 
kesetiakawanan dan 
semangat terhadap 
keutuhan NKRI. 

 Peningkatan prestasi 
akademik, olah raga dan 
seni budaya di kalangan 
pelajar dan pemberian 
penghargaan/beasiswa. 

 Mengoptimalkan 
keberadaan KONI dalam 
rangka pembinaan olah raga 
bagi masyarakat Surakarta 
serta peningkatan prestasi 
olah raga. 

 Peningkatan pengelolaan 
komplek stadion Manahan 
dan Sriwedari 

 Pemisahan urusan Pemuda 
Olah raga dari dinas 
Pendidikan 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Sarana dan prasarana Olah 
raga.  

4 Isu Forum PD   Masih perlu ditingkatkannya 
peran generasi muda dalam 
pembangunan daerah  

 Masih perlunya peningkatan 
sarpras olahraga dan mutu 
organisasi olahraga dalam 
mendukung tercapainya 
peningkatan prestasi 
olahraga  

 
20) Statistik 

Permasalahan pembangunan pada urusan Statistik sebagai berikut. 
Tabel 2.95.  

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Statistik 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Kegiatan penyusunan data 

statistik oleh pemerintah 
Kota Surakarta 
bekerjasama dengan BPS 
setiap tahun adalah Kota 

a. Belum optimalnya 
ketersediaan data 
statistik untuk 
perencanaan dan 
evaluasi kinerja 
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No Analisis Permasalahan 
Surakarta Dalam Angka, 
Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) Kota 
Surakarta, Indeks Harga 
Konsumen dan Inflasi di 
Kota Surakarta. 

pembangunan daerah. 
b. Belum terpadunya 

data-data dinamis Kota 
Surakarta. 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Peningkatan validasi data 
kependudukan. 

 Sentralisasi data-data 
dinamis Kota Surakarta 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   - 
 
 

21) Persandian 
Permasalahan pembangunan pada urusan persandian sebagai 
berikut. 

Tabel 2.96.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Persandian 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Deteksi dini terhadap 

gangguan keamanan kota 
perlu ditingkatkan 

a. Belum optimalnya 
deteksi dini terhadap 
gangguan keamanan 
kota, dan koordinasi 
dengan pihak-pihak 
terkait. 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Mengupayakan deteksi dini 
terhadap gangguan 
keamanan kota. 

 Meningkatkan koordinasi 
dengan pihak-pihak 
terkait. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   - 
 

22) Kebudayaan 
Permasalahan pembangunan pada urusan Kebudayaan sebagai 
berikut. 

Tabel 2.97.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Kebudayaan 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Jumlah aset budaya yang 

terinventarisasi selama 
kurun waktu lima tahun 
sebanyak 75 unit. 

 Penyelenggaraan festival 
seni dan budaya sebanyak 
12 kali pada tahun 2015  

 Benda, Situs dan Kawasan 
Cagar Budaya yang 
dilestarikan sebesar 72%,  

 Jumlah Misi Kesenian 
sebanyak 500 kali, 
Cakupan Sumber Daya 
Manusia Kesenian sebesar 

1) Belum optimalnya 
inventarisasi, 
pelestarian, dan 
penataan 
kawasan/benda cagar 
budaya dan bangunan 
bersejarah. 
 

2) Penyelenggaraan event 
festival budaya daerah 
masih kurang dan perlu 
ditingkatkan 
kualitasnya. 

3) Belum optimalnya 
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No Analisis Permasalahan 
43%,  

 Cakupan Organisasi seni 
sebesar 196,1%,  

 Cakupan Tempat umum 
sebesar 6%, dan Cakupan 
Gelar Seni sebesar 75%.  

pengelolaan museum 
dan taman budaya di 
Surakarta. 

4) Partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan 
budaya masih kurang;  

5) Belum maksimalnya 
dalam pengembangan 
sanggar-sanggar 
budaya;  
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Inventarisasi, 
penyelamatan dan 
penataan kawasan budaya. 

 Penataan dan peningkatan 
kualitas pelaksanaan event 
budaya. 

 Pelestarian dan aktualisasi 
budaya daerah dalam 
pengembangan nilai 
budaya dan promosi 
pariwisata melalui Haul 
Habib Ali bin Muhammad 
Al Habsyi 

 Program pengelolaan 
keragaman budaya melalui 
Solo Carnival 

 Pendukungan pengelolaan 
museum dan taman 
budaya di Surakarta 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Penyelenggaraan event 
budaya tingkat Kecamatan 
(Srawung Budaya ) sebagai 
Icon Event Budaya 
Kecamatan  

 Belum maksimalnya dalam 
pengembangan sanggar-
sanggar budaya;  

 Potensi budaya di setiap 
wilayah;  

 Kreatifitas pemuda 
dibidang kesenian dan 
budaya; 

 Partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan budaya;  

 Muatan budaya lokal di 
setiap wilayah; 

4 Isu Forum PD   Pelestarian budaya masih 
belum optimal 

 
23) Perpustakaan 

Permasalahan pembangunan pada urusan Perpustakaan sebagai 
berikut. 

Tabel 2.98.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Perpustakaan 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Tingkat kunjungan 

perpustakaan daerah 
cenderung meningkat dari 
sebesar 23.383 pada tahun 
2014 menjadi sebesar 
25.000 pada tahun 2015.  

a. Terbatasnya bahan 
pustaka yang sesuai 
dengan kebutuhan 
masyarakat  

b. Masih rendahnya 
Jumlah Pemustaka, 
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 Jumlah koleksi 

perpustakaan daerah 
tercatat sebanyak 30.641 
judul.  

 Tingkat kunjungan 
perpustakaan keliling ke 
sekolah juga menunjukkan 
peningkatan dari sebesar 
90.000 pengunjung menjadi 
100.000 pengunjung.  

 Tingkat kunjungan ke 
perpustakaan keliling non 
lingkungan sekolah dari 
sebesar 8.200 pengunjung 
pada tahun 2014 menjadi 
9.000 pengunjung pada 
tahun 2015. 

 Perpustakaan kampong, dan 
Perpustakaan Pojok Baca. 
Jumlah perpustakaan 
kampung pada tahun 2015 
sebanyak 18 buah, dengan 
Tingkat Koleksi sebanyak 
57.705 eksemplar.  

 Jumlah Perpustakaan Pojok 
Baca pada tahun 2015 
sebanyak 39 buah, dengan 
Tingkat Koleksi sebanyak 
1.560 eksemplar. 

disebabkan Budaya 
gemar membaca dan 
gemar ke perpustakaan 
pada masyarakat yang 
masih kurang. 

c. Belum Tersedianya 
Gedung Perpustakaan 
Yang Representatif  

d. Belum Tersedianya 
Integrasi Jaringan 
Perpustakaan dalam 
Mitra Jejaring atau 
Berbasis Teknologi 
Informatika  

e. Belum tersedianya 
Sarana Edukasi Ruang 
Kreasi Anak di 
Lingkungan 
Perpustakaan. 

f. Belum meratanya 
Taman Cerdas di setiap 
wilayah 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Menciptakan budaya gemar 
membaca dan gemar 
perpustakaan bagi segenap 
warga masyarakat. 

 Penyempurnaan 
pembangunan perpustakaan 
yang lengkap dan nyaman 

 Optimalisasi dan 
peningkatan pelayanan 
perpustakaan. 

 Perbaikan program 
kearsipan khususnya di 
setiap PD 

 Optimalisasi dalam 
pemanfaatan dan pelayanan 
gedung arsip 

 Kolaborasi tenaga ahli 
perpustakaan dengan 
pegawai perpustakaan guna 
penataan perpustakaan 
daerah kota Surakarta agar 
lebih baik 

 Optimalisasi jumlah 
pengunjung melalui lomba 
resensi buku pelajar se Solo 
Raya 

 Sosialisasi  Arpusda kota 
Surakarta melalui bursa 
buku/Pameran Buku  
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 Peningkatan kualitas 

perpustakaan melalui lomba 
perpustakaan 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Taman Cerdas di setiap 
wilayah; 

4 Isu Forum PD   Terbatasnya bahan pustaka 
yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat  

 Masih rendahnya Jumlah 
Pemustaka  

 Belum Tersedianya Gedung 
Perpustakaan Yang 
Representatif  

 Belum Tersedianya Integrasi 
Jaringan Perpustakaan 
dalam Mitra Jejaring atau 
Berbasis Teknologi 
Informatika  

 Belum tersedianya Sarana 
Edukasi Ruang Kreasi Anak 
di Lingkungan 
Perpustakaan. 

 
24) Kearsipan 

Permasalahan pembangunan pada urusan Kearsipan sebagai 
berikut. 

Tabel 2.99.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Kearsipan 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Arsip PD/UPTD terakuisisi 

dan tersimpan sebanyak 
15.000 berkas,  

 Database arsip PD/UPTD 
terakuisisi sebanyak 95 
PD/UPTD, Arsip PD/UPTD 
tertib sebanyak 50 orang, 
dan Arsip/dokumen daerah 
dapat dilestarikan sejumlah 
345 arsip, 200 arsip 
kartographi, 38000 berkas, 
600 ML arsip kacau.  

a. Belum optimalnya 
penciptaan, 
penyimpanan, 
penyelamatan arsip 
daerah, dan  digitalisasi 
arsip di Kantor 
Perpustakaan dan Arsip. 

b. Inventarisasi dan 
duplikasi naskah-naskah 
kuno yang bernilai 
sejarah yang belum 
optimal. 

c. Pengelolaan arsip di 
seluruh PD sesuai 
dengan standar yang 
belum optimal, 
dipengaruhi oleh 
kuantitas dan kualitas 
SDM yang menguasai 
bidang kearsipan belum 
memadai.  

d. Belum adanya 
standarisasi gedung 
penyimpanan arsip. 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Peningkatan kualitas SDM 
yang menguasai di bidang 
kearsipan. 

 Peningkatan kearsipan 
menuju pada digitalisasi 
arsip. 

 Inventarisasi dan duplikasi 
naskah-naskah kuno yang 
bernilai sejarah. 

 Standarisasi gedung 
penyimpanan arsip. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   - 
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c. Urusan Kewenangan Pilihan 
1) Kelautan dan Perikanan 

Permasalahan pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan 
sebagai berikut. 

Tabel 2.100.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan 

pada Urusan Kelautan dan Perikanan 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Total jumlah produksi 

perikanan budidaya pada 
tahun 2015 sebesar 36,2 kg, 
menurun dari tahun 2014 
sebanyak 57,98 kg.  

 Sementara itu produksi 
perikanan tangkap perairan 
umum pada tahun 2014 
hanya sebesar 3,8 kg.  

 Tingkat cakupan bina 
kelompok ikan pada tahun 
2015 meningkat sebanyak 
12 kelompok. 

 Tingkat konsumsi ikan di 
Kota Surakarta masih 
sangat rendah, pada tahun 
2015 sebesar 3,8 
Kg/kapita/tahun.  

a. Belum optimalnya 
produksi dan 
produktivitas perikanan, 
serta Tingkat konsumsi 
ikan. 

b. Promosi keberadaan 
pasar ikan dalam 
pendapatan PAD masih 
kurang. 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Promosi keberadaan pasar 
ikan, agar mampu 
meningkatkan pendapatan 
PAD. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   - 
 

2) Pariwisata 
Permasalahan pembangunan pada urusan Pariwisata sebagai 
berikut. 

Tabel 2.101.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pariwisata 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Jumlah obyek wisata 

unggulan di Kota 
Surakarta sebanyak 9 
obyek  

 Jumlah hotel di Kota 
Surakarta pada tahun 
2015 mencapai 42 buah 
yang terdiri dari hotel 
berbintang satu hingga 
hotel berbintang lima. 

a. Kunjungan wisata ke 
Kota Surakarta yang 
belum optimal, dan 
data jumlah wisatawan 
nusantara dan 
wisatawan 
mancanegara yang 
belum akurat. 

b. Kurangnya kuantitas 
dan kualitas promosi 
pariwisata di dalam 
dan luar negeri melalui 
pemanfaatan teknologi 
informasi. 

c. Obyek wisata unggulan 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Pemberdayaan potensi 
pariwisata lokal khususnya 
di kelurahan-kelurahan 

 Optimalisasi taman 
Balekambang sebagai 
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No Analisis Permasalahan 
pusat kunjungan wisata 

 Meningkatkan kultur 
pariwisata di masyarakat 
khususnya pelaku wisata 

 Peningkatan kualitas dan 
kuantitas promosi 
pariwisata nusantara ke 
dalam dan luar negeri  

 Mengoptimalkan Badan 
Promosi Pariwisata  

 Pendataan dan 
peningkatan jumlah 
wisatawan domestik dan 
luar negeri. 

 Perlu adanya koordinasi 
antara Dinas Pariwisata 
dengan pelaku pasar di 
bidang pariwisata. 

 Program destinasi wisata 
khususnya paket wisata 
unggulan melalui Solo 
Great sale 

 Promosi pariwisata 
nusantara ke dalam dan 
luar negeri 

 Pengembangan SDM dan 
profesionalismer pariwisata 

 Pemanfaatan teknologi 
informasi dalam 
pemasaran pariwisata 

 Pengembangan statistik 
wisata terpadu 

dan paket wisata 
unggulan belum 
optimal 
pengembangannya, 
salah satunya taman 
Balekambang. 

d. Kurangnya kompetensi 
dan profesionalisme 
SDM, dan kultur 
masyarakat dalam 
pengembangan potensi 
pariwisata lokal. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Pengembangan wisata kota 
Surakarta masih belum 
optimal 

 Belum optimalnya inovasi 
daya tarik wisata 

 
 

3) Pertanian 
Permasalahan pembangunan pada urusan Pertanian sebagai berikut. 

Tabel 2.102.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pertanian 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Produksi padi pada tahun 

2015 mencapai 1.427 Kw, 
daripada tahun 2014 yang 
hanya mencapai 1.427 ton.  

 Produktivitas padi atau bahan 
pangan utama lokal lainnya 
per hektar mencapai sebesar 
71 kw/ha pada tahun 2015. 

 Rasio Jaringan Irigrasi 
sebesar 0,246%.  

 Persentase kelompok tani 

a. Sarana Prasarana 
produksi pertanian/ 
peternakan/ perikanan  

b. Keterbatasan lahan 
pertanian dan kualitas 
SDM pelaku usaha 
pertanian  

c. Minimnya Rendahnya 
Daya Saing hasil 
pertanian/ perkebunan/ 
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No Analisis Permasalahan 
menerapkan teknologi 
pertanian/perkebunan baru 
mencapai 25% pada tahun 
2015.  

 Produksi hasil peternakan 
meningkat sebesar 3.834 ton 
pada tahun 2015 menjadi 
2.935 ton pada tahun 2014.  

 Angka prevalensi penyakit 
hewan sebesar 1%.  

 Angka prevalensi penyakit 
zoonosis sebesar 1% 

hortikultura/ 
peternakan dan 
perikanan; 

d. Keterbatasan 
pengetahuan 
masyarakat tentang 
perawatan ternak; 

e. Belum optimalnya usaha 
peternakan masyarakat  

f. Belum optimalnya fungsi 
kelembagaan petani; 

g. Rendahnya kesadaran 
petani untuk mengikuti 
program pembinaan & 
pelatihan, serta 
rendahnya minat petani 
akan teknologi; 

h. Kurangnya kepercayaan 
masyarakat petani 
untuk menerapkan hasil 
pembinaan dan 
pelatihan dalam 
usahanya  

i. Keterbatasan 
masyarakat tentang 
penyakit ternak dan 
hama penyakit; 

j. Kurangnya informasi 
atas pelayanan jasa 
laboratorium dan jasa 
medik veteriner; 

k. Masih adanya 
penggunaan bahan-
bahan pengawet pada 
produk hewan dan 
produk pangan asal 
hewan baik sebelum 
diedarkan maupun saat 
diedarkan; 

l. Belum optimalnya 
perawatan sarpras RPH, 
termasuk keamanan 
lingkungan akibat 
pencemaran limbahnya; 

m. Belum optimalnya 
penerapan 
kesejahteraan hewan 
terhadap hewan ternak 
dan kesayangan; 

n. Masih beredarnya 
daging sapi glonggongan  

o. Pemantauan higienes 
dan halal makanan yang 
berbahan daging  di 
Hotel, Rumah Makan, 
dan Warung Makan di 
Kota Surakarta belum 
optimal 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Pemantauan kesehatan 
hewan yang dikonsumsi 
masyarakat. 

 Peningkatan keanekaragam 
industri tanaman pertanian. 

 Monitoring peredaran daging 
di pasar-pasar tradisional 
secara rutin dan terjadwal 

 Pemantauan higienes dan 
halal makanan yang berbahan 
daging  di Hotel, Rumah 
Makan, dan Warung Makan di 
Kota Surakarta 

 Pembinaan dan penyuluhan 
terhadap kelompok-kelompok 
tani di Surakarta dalam 
kerangka pemberdayaan 
lahan sempit di kota 
Surakarta 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Keterbatasan lahan pertanian 
dan kualitas SDM pelaku 
usaha pertanian  

 Minimnya Sarana Prasarana 
produksi pertanian/ 
peternakan/ perikanan  

 Rendahnya Daya Saing hasil 
pertanian/perkebunan/ 
hortikultura/ peternakan dan 
perikanan; 

 Keterbatasan pengetahuan 
masyarakat tentang 
perawatan ternak; 

 Belum optimalnya usaha 
peternakan masyarakat  

 Belum optimalnya fungsi 
kelembagaan petani; 

 Rendahnya kesadaran petani 
untuk mengikuti program 
pembinaan dan pelatihan, 
serta rendahnya minat petani 
akan teknologi; 

 Kurangnya kepercayaan 
masyarakat petani untuk 
menerapkan hasil pembinaan 
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No Analisis Permasalahan 
dan pelatihan dalam 
usahanya  

 Keterbatasan masyarakat 
tentang penyakit ternak dan 
hama penyakit; 

 Kurangnya informasi atas 
pelayanan jasa laboratorium 
dan jasa medik veteriner; 

 Masih adanya penggunaan 
bahan-bahan pengawtet pada 
produk hewan dan produk 
pangan asal hewan baik 
sebelum diedarkan maupun 
saat diedarkan; 

 Belum optimalnya perawatan 
sarpras RPH, termasuk 
keamanan lingkungan akibat 
pencemaran limbahnya; 

 Belum optimalnya penerapan 
kesejahteraan hewan 
terhadap hewan ternak dan 
kesayangan; 

 Masih beredarnya daging sapi 
glonggongan  

p. Monitoring peredaran 
daging di pasar-pasar 
tradisional secara rutin 
dan terjadwal 

 
4) Perdagangan 

Permasalahan pembangunan pada urusan Perdagangan sebagai 
berikut. 

Tabel 2.103.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Perdagangan 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Kontribusi sektor 

Perdagangan terhadap 
PDRB sebesar 27,78% 
pada tahun 2014. 

 Secara umum terjadi 
penurunan volume dan 
nilai ekspor dalam kurun 
waktu tahun 2011-2014. 
Nilai ekspor Kota 
Surakarta pada tahun 
2014 sebesar US$ 
35.998.297,11.  

 Jumlah pasar tradisional 
di Kota Surakarta 
sebanyak 26 unit.  

 Persentase pasar yang 
memenuhi persyaratan 
pada tahun 2014 sebesar 
45,45%,  

 persentase lokasi PKL yang 
tertata sebesar 75,51%.  

 Cakupan bina kelompok 
pedagang/usaha informal 
sebesar 100%.  

 Dampak berkembangnya 
pasar modern 

 Di berlakukannya 
perdagangan bebas MEA 

 Rendahnya komitmen 
pedagang untuk turut 
serta menjaga 
memelihara pasar  

 Kurangnya ketaatan 
pedagang membayar 
retribusi. 

 Kurang tertibnya 
pedagang dalam 
menempati kios/los & 
pemanfaatan fasilitas 
pasar. 

 Adanya pasar tumpah & 
pedagang temporer. 

 Kurangnya kwantitas 
SDM pasar  

 Terbatasnya sumber 
dana APBD untuk 
mendukung 
pemeliharaan pasar. 

 Masih terdapat produk 2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Monitoring dan antisipasi 
terhadap kenaikan harga, 
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No Analisis Permasalahan 
mutu, dan penyediaan 
sembilan bahan pokok. 

 Membuka dan memperluas 
akses pemasaran baik di 
tingkat regional, Nasional 
maupun Internasional. 

 Peningkatan pengawasan 
dan pembinaan pasar 
tradisional. 

 Perlindungan bagi pelaku 
pasar tradisional agar 
terjaga eksistensinya 
terhadap persaingan pasar 
modern. 

 Penataan dan penertiban 
pasar yang beralih fungsi.  

 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Pasar tradisional secara 
optimal, terutama terkait 
jaringan instalasi listrik di 
Pasar – Pasar tradisional 
secara keseluruhan. 

 Mengoptimalkan 
Pendapatan pasar 
tradisional. 

 Pada Tahun 2017, PKL di 
Kota Surakarta diharapkan 
zero growth. 

 Pemantauan 
perkembangan pasar 
Kreatif sehinggan 
diharapkan ada dampak 
yang yang positif terhadap 
pasar Tradisional . 

 Penyusunan Naskah 
Akademik (NA) Perubahan 
Perda No 1 tahun 2010 
tentang Perlindungan dan 
pengelolaan Pasar 
Tradisional diharapkan 
mengkaji dan 
mengakomodir selurah 
pasar tradisional yang ada 
di Kota Surakarta sesuai 
dengan karakteristik/ikon 
pasar tradisional sehingga 
tidak menimbulkan konflik 
di kemudian hari. 

 Semua kesepakatan,kajian 
baik dengan DPRD 
maupun pihak lain 
diharapkan bisa 
dilaporkan atau disajikan 
dengan dokumen tertulis. 

barang dan jasa yang 
tidak sesuai dengan 
standart mutu dan 
kualitas kesehatan. 

 Semakin banyak kasus 
sengketa konsumen 
dengan Pelaku Usaha. 

 Keterbatasan SDM yang 
berkompeten sebagai 
mediator dan petugas. 

 Penurunan nilai ekspor 
Kota Surakarta. 

 Belum semua komoditas 
unggulan Kota Surakarta 
dapat menembus pasar 
internasional karena 
kurang promosi. 

 Belum optimalnya 
pemasaran produk Kota 
Surakarta.  

 Fluktuasi harga pasar 
kebutuhan pokok 
masyarakat dan barang 
lainnya.  

 Belum memadainya 
kualitas sarana pasar 
tradisional, khususnya 
jaringan instalasi listrik. 

 Masih adanya PKL yang 
memerlukan penataan 
lokasi PKL.  

 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 PKL di sepanjang rel depan 
GKI Sangkrah, samping 
Toko Luwes loji wetan, 
belakang PGS dan BTC, 
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No Analisis Permasalahan 
sepanjang city walk                                      
Jl. Kapten Mulyadi, barat 
BCA Gladag, Jl. 
Sugiyopranoto dan Jl. 
Imam Bonjol; 

4 Isu Forum PD   Dampak berkembangnya 
pasar modern 

 Di berlakukannya 
perdagangan bebas MEA 

 Rendahnya komitmen 
pedagang untuk turut 
serta menjaga memelihara 
pasar  

 Kurangnya ketaatan 
pedagang membayar 
retribusi. 

 Kurang tertibnya pedagang 
dalam menempati kios/los 
dan pemanfaatan fasilitas 
pasar. 

 Adanya pasar tumpah dan 
pedagang temporer. 

 Kurangnya kuantitas SDM 
pasar  

 Terbatasnya sumber dana 
APBD untuk mendukung 
pemeliharaan pasar. 

 Masih terdapat produk 
barang dan jasa yang tidak 
sesuai dengan standart 
mutu dan kualitas 
kesehatan. 

 Semakin banyak kasus 
sengketa konsumen 
dengan Pelaku Usaha. 

 Keterbatasan SDM yang 
berkompeten sebagai 
mediator dan petugas. 

 Penurunan nilai ekspor 
Kota Surakarta. 

 Belum semua komoditas 
unggulan Kota Surakarta 
dapat menembus pasar 
internasional karena 
kurang promosi. 

 Belum optimalnya 
pemasaran produk Kota 
Surakarta.  

 Fluktuasi harga pasar 
kebutuhan pokok 
masyarakat dan barang 
lainnya.  

 
5) Perindustrian 

Permasalahan pembangunan pada urusan Perindustrian sebagai 
berikut. 
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Tabel 2.104.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Perindustrian 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Kontribusi sektor industri 

dalam PDRB pada tahun 
2014 mencapai sebesar 
23,09%, sama dengan tahun 
2014 sebesar 23,09%.  

 Jumlah industri di Kota 
Surakarta sebanyak 
7.810 unit usaha,  

 Jumlah industri terbanyak 
adalah industri non formal 
sebanyak 6.010 unit, 
selanjutnya industri kecil 
1.582 unit, industri 
menengah 151 unit, dan 
terakhir Industri Besar 
sebanyak 67 unit.  

 persentase IKM yang telah 
mengikuti pameran promosi 
produk sebesar  1,44%, dan 
cakupan bina kelompok 
pengrajin sebesar 5,06%.  

a. Masih rendahnya 
jaringan pemasaran 
dan kualitas produk 
industri kreatif.  

b. Prosedur dan biaya 
standarisasi, sertifikasi  
produk dan HKI belum 
optimal.  

c. Belum terfokusnya 
IKM pada satu jenis 
usaha. 

d. Belum optimalnya 
pembinaan dan 
peningkatan 
kemampuan teknis 
baik pada aspek 
produksi maupun 
pemasaran produk 
IKM. 

e. Belum optimalnya 
proteksi terhadap 
keberadaan industri 
kecil dan menengah 
yang ada di Kota 
Surakarta. 

f. Belum tersedianya 
tempat  pameran 
produk industri yang 
ada di Kota Surakarta 
maupun di Luar Kota 
Surakarta. 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Menumbuh kembangkan 
minat masyarakat untuk 
berwirausaha. 

 Proteksi terhadap 
keberadaan industri kecil 
dan menengah yang ada di 
Kota Surakarta serta  
evaluasi dan memperketat 
kontrol terhadap produk-
produk impor yang tidak 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 Pembangunan tempat  
pameran yang memadai 
untuk  usaha-usaha yang 
ada di Kota Surakarta 
maupun di Luar Kota 
Surakarta.(Solo street center) 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Belum terwadahinya hasil 
dari kegiatan ekonomi 
kreatif; 

4 Isu Forum PD   Masih rendahnya jaringan 
pemasaran dan kualitas 
produk industri kreatif.  

 Prosedur dan biaya 
standarisasi, sertifikasi  
produk dan HKI.  

 Belum terfokusnya IKM 
pada satu jenis usaha. 

 
 

6) Ketransmigrasian 
Permasalahan pembangunan pada urusan Transmigrasi sebagai 
berikut. 
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Tabel 2.105.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan pada Urusan Ketransmigrasian 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Dalam kurun waktu lima 

tahun jumlah transmigran 
yang diberangkatkan relatif 
sedikit, tertinggi tahun 
2012 sebanyak 15 KK, 
capaian tahun 2015 hanya 
10 KK. 

a. Belum optimalnya 
kerjasama daerah 
dengan Pemerintah 
dan Pemerintah daerah 
tujuan transmigrasi 
yang secara 
infrastruktur memadai. 

b. Kurangnya 
keterampilan calon 
transmigran  

c. Terbatasnya kuota 
jumlah peserta 
transmigrasi dari 
provinsi 
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Peningkatan kerjasama 
daerah dengan Pemerintah 
dan Pemerintah daerah 
tujuan transmigrasi yang 
secara infrastruktur 
memadai. 

 Peningkatan pembekalan 
Calon Transmigran yang 
akan dikirim dengan 
pelatihan yang memadai. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Terbatasnya kuota jumlah 
peserta transmigrasi dari 
provinsi 

 

d. Penunjang Urusan Pemerintahan 
1) Perencanaan Pembangunan 

Permasalahan terkait perencanaan pembangunan sebagai berikut. 
 

Tabel 2.106.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Terkait Perencanaan 

Pembangunan 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  penyusunan dokumen 

perencanaan daerah, seperti 
RPJMD dan RKPD yang 
dilaksanakan pada tahun 
2016.  

 Di samping itu dilakukan 
penyelarasan Renstra PD 
terhadap RPJMD melalui 
verisikasi Renstra.  

a. Belum optimalnya 
implementasi dokumen 
perencanaan  

b. Belum optimalnya 
penyusunan dokumen 
perencanaan berbasis 
data kinerja  

c. Belum optimalnya 
kapasitas masyarakat 
berpartisipasi dalam 
kelembagaan 
masyarakat, kemitraan, 
dan pemberdayaan 
masyarakat  

d. Belum optimalnya 
warga untuk menyerap 
aspirasi, monitoring, 
dan evaluasi 
pembangunan dan 
kebijakan publik 
berbasis masyarakat  

e. Belum optimalnya 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Mengintensifkan koordinasi  
antar PD agar dalam  
perencanaan  pembangunan  
lebih akurat/tidak berubah 
ubah, dan   dapat   
terintegrasi antara  
Pemerintah Kota Surakarta, 
Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Pusat. 

 Dalam melakukan 
perencanaan 
memperhatikan  prinsip 
partisipasi, kesinambungan  
dan berpedoman pada 
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No Analisis Permasalahan 
Rencana pembangunan 
jangka menengah dan 
jangka panjang daerah. 

 Dalam melakukan 
perencanaan pembangunan 
harus    berdasarkan 
sasaran, target dan skala 
prioritas yang tepat 
berdasarkan permasalahan 
yang dihadapi di lapangan. 

 Untuk perencanaan 
pembangunan Kota 
Surakarta agar 
memperhatikan 
keseimbangan wilayah, 
khususnya wilayah Solo 
utara agar menjadi prioritas 
secara kongkrit. 

pemanfaatan 
instrumen 
pengendalian  

f. Belum optimalnya 
integrasi pengelolaan 
sumber data dan 
informasi yang 
mendukung proses 
perencanaan  

g. Belum optimalnya 
sistem pengelolaan 
yang menghimpun 
dokumen hasil kajian 
dan pemanfaatannya 
dalam kebijakan 
pemerintah daerah  

h. Belum optimalnya 
implementasi 
pembangunan 
Kawasan STP  

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Belum optimalnya 
implementasi dokumen 
perencanaan  

 Belum optimalnya 
penyusunan dokumen 
perencanaan berbasis data 
kinerja  

 Belum optimalnya kapasitas 
masyarakat berpartisipasi 
dalam kelembagaan 
masyarakat, kemitraan, dan 
pemberdayaan masyarakat  

 Belum optimalnya warga 
untuk menyerap aspirasi, 
monitoring, dan evaluasi 
pembangunan dan 
kebijakan publik berbasis 
masyarakat  

 Belum optimalnya 
pemanfaatan instrumen 
pengendalian  

 Belum optimalnya integrasi 
pengelolaan sumber data 
dan informasi yang 
mendukung proses 
perencanaan  

 Belum optimalnya sistem 
pengelolaan yang 
menghimpun dokumen hasil 
kajian dan pemanfaatannya 
dalam kebijakan pemerintah 
daerah  

 Belum optimalnya 
implementasi pembangunan 
Kawasan STP  
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2) Keuangan  
Permasalahan terkait keuangan sebagai berikut. 
 

Tabel 2.107.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Terkait Keuangan Daerah 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Kota Surakarta telah 

meraih status Opini BPK 
terhadap Laporan 
Keuangan Daerah Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP).  

 Alokasi anggaran 
pembangunan, Belanja 
langsung terhadap total 
APBD mencapai sebesar 
37,78% pada tahun 2015.  

 Besaran PAD terhadap 
seluruh pendapatan dalam 
APBD mencapai sebesar 
37,78% pada tahun 2015.  

 Rasio realisasi belanja 
terhadap anggaran belanja 
sebesar 88,25%.  

 Rasio pendapatan SILPA 
terhadap total pendapatan 
sebesar 12,29% pada 
tahun 2014. 

a. Belum optimalnya 
pendapatan Asli 
Daerah dari sektor 
pajak, retribusi 
daerah, dan 
pemanfaatan asset 
daerah. 

b. Belum tersedianya 
hasil kajian potensi riil 
PAD. 

c. Belum optimalnya 
implementasi sistem 
pelayanan Pajak Hotel 
dan Restoran secara 
online. 

d. Belum optimalnya 
inventarisasi, 
pensertifikatan, dan 
penyelamatan asset 
daerah. 

e. Akurasi data wajib 
pajak belum 
maksimal, sehingga 
potensi pendapatan 
asli daerah kurang 
tergali  

f. Kesadaran warga 
masyarakat yang 
masih kurang dalam 
membayar pajak  

g. Pengelolaan 
administrasi keuangan 
Perangkat Daerah 
berbasis akrual 
merupakan hal yang 
baru bagi pengelola 
keuangan Perangkat 
Daerah 

h. Kelengkapan data di 
bidang pengelolaan 
keuangan daerah yang 
semakin lengkap dan 
akuntabel belum 
terpenuhi  
 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Melaksanakan evaluasi 
dan monitoring di sektor 
pendapatan Asli Daerah.  

 Kajian potensi riil PAD dan 
peningkatan implementasi 
dari hasil kajian tersebut 
secara transparan yang 
dilakukan oleh tim 
independen.  

 Sistem Pendapatan dari 
Sektor Pajak Hotel dan 
Restoran diupayakan 
secara online. 

 Koordinasi dengan pihak-
pihak terkait untuk 
mendapatkan solusi 
apabila regulasi tentang 
penghapusan PBB dan 
BPHTB jadi dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat. 

 Evaluasi dan laporan hasil 
PAD dan penggunaan 
secara periodik (per 
Triwulan) kepada DPRD. 

 Di perlukan langkah-
langkah yang konkrit dan 
serius dari pemerintah 
Kota Surakarta untuk 
penataan dan pemanfaatan 
tanah bekas makam yang 
ada, jangan sampai ada 
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No Analisis Permasalahan 
hunia liar yang akhirnya 
akan menyulitkan 
Pemerintah Kota 
Surakarta. 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Akurasi data wajib pajak 
belum maksimal, sehingga 
potensi pendapatan asli 
daerah kurang tergali  

  Kesadaran warga 
masyarakat yang masih 
kurang dalam membayar 
pajak  

 Pengelolaan administrasi 
keuangan Perangkat 
Daerah berbasis akrual 
merupakan hal yang baru 
bagi pengelola keuangan 
Perangkat Daerah 

 Penataan dan pendataan 
aset daerah kurang 
maksimal  

  Kelengkapan data di 
bidang pengelolaan 
keuangan daerah yang 
semakin lengkap dan 
akuntabel belum terpenuhi  

 
3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 

Permasalahan terkait kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 
sebagai berikut. 

Tabel 2.108.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Terkait Kepegawaian 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Perlu dioptimalkan dengan 

penerapan manajemen 
Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang transparan, 
kompetitif, dan berbasis 
merit untuk mewujudkan 
ASN yang profesional dan 
bermartabat. 

a. Penerapan manajemen 
Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang transparan, 
kompetitif, dan 
berbasis merit untuk 
mewujudkan ASN yang 
profesional dan 
bermartabat. 

b. Belum optimalnya 
pemanfaatan teknologi 
informasi dalam 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian. 

c. Belum memadainya 
kompetensi dan 
profesionalisme PNS 
dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsinya. 

d. Belum optimalnya 
penerapan sistem 
reward dan 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Meningkatkan pelayanan 
administrasi kepegawaian  
dengan memanfaatkan 
teknologi informasi. 

 Meningkatkan kinerja dan 
kesejahteraan pegawai 

 Terselenggaranya 
pendidikan dan latihan 
untuk meningkatkan 
kualitas PNS 

 Penerapan sistem Reward 
dan punishment secara 
konsisten 
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 Mempersiapkan 

kepegawaian sesuai ASN 
berdasarkan pangkat, 
golongan, pendidikan dan 
keahliannya. 

punishment secara 
konsisten 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Masalah komunikasi dan 
koordinasi dengan instansi 
vertikal, antara lain 
dengan BKD Provinsi, 
Badan Kepegawaian 
Negara (BKN), Kemenpan 
dan RB serta Kemendagri; 

 Masalah pemerataan 
sumber daya aparatur 
sesuai dengan   syarat 
jabatan/formasi, 
kualifikasi dan kualitas 
personal pada PD di 
Pemerintah Kota 
Surakarta;  

 Masalah relevansi antara 
pendidikan dengan 
penempatan pegawai; 

 Masalah profesionalisme 
dan kompetensi pegawai.  

 
4) Sekretariat Daerah 

Permasalahan terkait sekretariat daerah sebagai berikut. 
 

Tabel 2.109.  
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Terkait Sekretariat Daerah 

No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Pelaporan kinerja 

pemerintah daerah yang 
selalu tepat waktu, baik 
Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah (LKJIP), 
maupun Laporan 
Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Walikota.  

 penataan kelembagaan 
seiring dengan terbitnya 
undang-undang Nomor 23 
tahun 2014 perlu 
dilakukan. 

 Upaya perbaikan pelayanan 
publik perlu ditingkatkan 

 penataan kelembagaan 
seiring dengan terbitnya 
undang-undang Nomor 
23 tahun 2014 perlu 
dilakukan. 

 Upaya perbaikan 
pelayanan publik perlu 
ditingkatkan 

 Kurang optimalnya 
sinkronisasi dalam 
penyusunan kebijakan  

 Masih terdapat  
kebijakan pusat yang 
belum sesuai dengan 
kebutuhan daerah (data 
RTS-PM, kualitas raskin) 

 Kurang  optimalnya 
kinerja Pengembangan 
Usaha Daerah 
menyangkut permodalan 
dan pengelolan  aset 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 Meningkatkan peran 
kelembagaan kelurahan dan 
kecamatan dalam rangka 
partisipasi pembangunan.  

 Mengusulkan peningkatan 
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No Analisis Permasalahan 
anggaran bantuan ke 
kelurahan dan kecamatan. 

 Terpenuhinya sumber daya 
manusia sesuai dengan 
bidangnya di kecamatan 
dan di kelurahan  

 Tersedianya sarana dan 
prasarana di Kecamatan 
dan Kelurahan sehingga 
dapat meningkatkan 
pelayanan kepada 
masyarakat. 

 Penyusunan Studi 
Kelayakan untuk 
Pemekaran Kelurahan 
(Kadipiro, Semanggi, 
Mojosongo dan Pajang). 

 Terselenggaranya sosialisasi 
Peraturan Daerah 

 Tersedianya data base 
tentang Produk – produk 
Hukum baik Peraturan 
daerah dan Perwalinya. 

 Menyelesaikan 
Penyusunan/ Pembahasan 
Raperda termasuk NA 
sesuai dengan rencana 
kerja. 

 Menverifikasi Peraturan 
Daerah yang tidak sesuai 
lagi dengan peraturan 
perundang undangan atau   
Peraturan daerah yang 
sudah tidak sesuai dengan 
tuntutan masyarakat. 

 Terpenuhinya Sumber Daya 
Manusia.  

 Terbatasnya kewenangan 
dalam pengelolaan dana 
CSR 

 Belum adanya kebijakan 
di bidang kerjasama 
daerah (Perda / Perwali); 

 Perubahan kebijakan 
pemerintah pusat terkait 
urusan di bidang 
kerjasama; 

 Kurangnya respon dan 
komitmen PD Teknis / 
Stakeholder dalam 
proses pembentukan, 
implementasi dan 
penyelesaian 
permasalahan terkait 
kerjasama daerah.  

 Belum optimalnya 
koordinasi PD dalam 
penyusunan LKPJ dan 
LKPJ/AMJ Walikota 
yang tepat waktu.  

 Masih belum optimalnya 
PD dalam penyampaian 
laporan realisasi 
kinerja/fisik dan 
keuangan pelaksanaan 
kegiatan sesuai target 
yang telah ditetapkan; 

 Perubahan regulasi 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

 Perubahan sistem 
pengadaan barang/jasa 
secara elektronik/SPSE;  

 Kurangnya fasilitasi bagi 
aparatur dan penyedia 
barang/jasa dalam 
peningkatan kapasitas 
pengadaan barang/jasa 
pemerintah dalam 
bentuk bimbingan 
teknis;  

 Jumlah pengunjung 
website JDIH sebanyak 
94.800 orang yang 
berarti kurang dari 1/5 
(seperlima) jumlah 
penduduk Kota 
Surakarta hal ini 
menunjukan bahwa 
Ketidaktahuan 
masyarakat terkait 
dengan diberlakukannya 
regulasi baru dan 
terbatasnya masyarakat 
yang mengakses produk 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 Kesiapan Pemerintah 
Kecamatan sebagai 
Perangkat wilayah yang 
menjadi PA (Pengguna 
Aggaran) bagi PD 
Kelurahan-Kelurahan pada 
Tahun 2017 (PATEN)  

 Belum maksimalnya 
pelayanan prima bagi 
masyarakat; 

 Batas antar wilayah kurang 
jelas; 

 Keterbatasan SDM 
4 Isu Forum PD   Kurang optimalnya 

sinkronisasi dalam 
penyusunan kebijakan  

 Masih terdapat  kebijakan 
pusat yang belum sesuai 
dengan kebutuhan daerah 
(data RTS-PM, kualitas 
raskin) 
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 Kurang  optimalnya kinerja 

Pengembangan Usaha 
Daerah menyangkut 
permodalan dan pengelolaan  
aset 

 Terbatasnya kewenangan 
dalam pengelolaan dana 
CSR 

 Belum adanya kebijakan di 
bidang kerjasama daerah 
(Perda / Perwali); 

 Perubahan kebijakan 
pemerintah pusat terkait 
urusan di bidang kerjasama; 

 Kurangnya respon dan 
komitmen PD Teknis/ 
Stakeholder dalam proses 
pembentukan, implementasi 
dan penyelesaian 
permasalahan terkait 
kerjasama daerah.  

 Belum optimalnya 
koordinasi PD dalam 
penyusunan LKPJ dan 
LKPJ/AMJ Walikota yang 
tepat waktu.  

 Masih belum optimalnya PD 
dalam penyampaian laporan 
realisasi kinerja/fisik dan 
keuangan pelaksanaan 
kegiatan sesuai target yang 
telah ditetapkan; 

 Perubahan regulasi 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

 Perubahan sistem 
pengadaan barang/jasa 
secara elektronik/SPSE;  

 Kurangnya fasilitasi bagi 
aparatur dan penyedia 
barang/jasa dalam 
peningkatan kapasitas 
pengadaan barang/jasa 
pemerintah dalam bentuk 
bimbingan teknis;  

 Jumlah pengunjung website 
JDIH sebanyak 94.800 
orang yang berarti kurang 
dari 1/5 (seperlima) jumlah 
penduduk Kota Surakarta 
hal ini menunjukan bahwa 
Ketidaktahuan masyarakat 
terkait dengan 
diberlakukannya regulasi 
baru dan terbatasnya 
masyarakat yang mengakses 
produk hukum melalui 
media internet masih cukup 

hukum melalui media 
internet masih cukup 
banyak; 

 Rendahnya pemahaman 
ASN berkaitan dengan 
resiko hukum yang 
dihadapi dalam menjalan 
tugas, pokok dan fungsi 
perangkat daerah;  

 Peran dan fungsi 
Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum 
masih belum 
dioptimalkan oleh 
stakeholder disamping 
itu belum seluruhnya 
produk hukum dapat 
tersimpan/tertata secara 
baik, sebagai akibat dari 
keterbatasan SDM yang 
memahami tata kelola 
kearsipan secara baik; 

 Kurangnya koordinasi 
antara Bagian Hukum 
dan HAM dengan PD 
terkait dalam 
penyelesaian kasus-
kasus Pemkot sehingga 
keterlibatan PD pada 
kasus-kasus tertentu 
diluar monitoring Bagian 
Hukum dan HAM; 

 Keterbatasan waktu, 
jumlah personil dan 
kemampuan SDM untuk 
melakukan evaluasi 
produk hukum; 

 Kurang responsifnya PD 
terkait amanah 
pembuatan juklak atau 
juknis dan dalam 
penyusunannya sangat 
tergantung pada 
kemampuan SDM, 
kondisi yang ada jumlah 
SDM yang memiliki 
kemampuan tersebut 
masih sangat terbatas; 

 Terdapat beberapa 
uraian tugas pada 
Bagian Hukum dan HAM 
yang belum 
dilaksanakan; 

 Permasalahan yang 
dihadapi adalah sampai 
dengan saat ini PP 
Pengganti PP 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi 
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No Analisis Permasalahan 
banyak; 

 Rendahnya pemahaman 
ASN berkaitan dengan 
resiko hukum yang dihadapi 
dalam menjalan tugas, 
pokok dan fungsi perangkat 
daerah;  

 Peran dan fungsi Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi 
Hukum masih belum 
dioptimalkan oleh 
stakeholder disamping itu 
belum seluruhnya produk 
hukum dapat tersimpan/ 
tertata secara baik, sebagai 
akibat dari keterbatasan 
SDM yang memahami tata 
kelola kearsipan secara 
baik; 

 Kurangnya koordinasi 
antara Bagian Hukum dan 
HAM dengan PD terkait 
dalam penyelesaian kasus-
kasus Pemkot sehingga 
keterlibatan PD pada kasus-
kasus tertentu diluar 
monitoring Bagian Hukum 
dan HAM; 

 Keterbatasan waktu, jumlah 
personil dan kemampuan 
SDM untuk melakukan 
evaluasi produk hukum; 

 Kurang responsifnya PD 
terkait amanah pembuatan 
juklak atau juknis dan 
dalam penyusunannya 
sangat tergantung pada 
kemampuan SDM, kondisi 
yang ada jumlah SDM yang 
memiliki kemampuan 
tersebut masih sangat 
terbatas; 

 Terdapat beberapa uraian 
tugas pada Bagian Hukum 
dan HAM yang belum 
dilaksanakan; 

 Permasalahan yang 
dihadapi adalah sampai 
dengan saat ini PP 
Pengganti PP 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah belum 
disahkan sehingga kegiatan 
penataan kelembagaan 
belum berjalan sesuai 
perencanaan. 

 Tuntutan layanan protokoler 
secara prima kepada Kepala 

Perangkat Daerah belum 
disahkan sehingga 
kegiatan penataan 
kelembagaan belum 
berjalan sesuai 
perencanaan. 

 Tuntutan layanan 
protokoler secara prima 
kepada Kepala Daerah,  
tamu-tamu pemerintah 
daerah maupun PD 

 Tuntutan terhadap 
layanan informasi yang 
cepat, tepat dan akurat 
kepada masyarakat. 

 Banyaknya pengalihan 
kegiatan berupa hibah 
uang kepada lembaga-
lembaga keagamaan 
yang harus menjadi 
belanja langsung Bagian 
Kesra, sehingga menjadi 
kegiatan teknis; 

 Bagian Kesra 
ditempatkan sebagai 
instansi yang mengurusi 
kegiatan keagamaan di 
lingkungan Pemerintah 
Kota Surakarta; 

 Belum adanya forum-
forum pertemuan 
organisasi kepemudaan 
lintas agama, forum 
pelayanan dan 
rehabilitasi sosial bagi 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial. 
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Daerah,  tamu-tamu 
pemerintah daerah maupun 
PD 

 Tuntutan terhadap layanan 
informasi yang cepat, tepat 
dan akurat kepada 
masyarakat. 

 Banyaknya pengalihan 
kegiatan berupa hibah uang 
kepada lembaga-lembaga 
keagamaan yang harus 
menjadi belanja langsung 
Bagian Kesra, sehingga 
menjadi kegiatan teknis; 

 Bagian Kesra ditempatkan 
sebagai instansi yang 
mengurusi kegiatan 
keagamaan di lingkungan 
Pemerintah Kota Surakarta; 

 Belum adanya forum-forum 
pertemuan organisasi 
kepemudaan lintas agama, 
forum pelayanan dan 
rehabilitasi sosial bagi 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 

 
5) Sekretariat DPRD 

Permasalahan terkait sekretariat DPRD sebagai berikut. 
Tabel 2.110.  

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Terkait Sekretariat DPRD 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Pelaksanaan tugas Sekretariat 

DPRD terutama untuk 
mendukung pelaksanaan 
fungsi DPRD perlu 
ditingkatkan, meliputi fungsi 
penganggaran, fungsi 
pengawasan, dan fungsi 
legislasi.  

1. Belum tercukupinya 
kompetensi dan 
profesionalisme SDM 

2. Kurangnya 
pendidikan dan 
pelatihan yang 
menunjang 

3. Kurangnya sarana 
dan prasarana yang 
memadai  

4. Terbatasnya Tenaga 
Ahli dari akademisi 
yang sesuai dengan 
kebutuhan 

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 - 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Belum tercukupinya 
kompetensi dan 
profesionalisme SDM 

 Kurangnya pendidikan dan 
pelatihan yang menunjang 

 Kurangnya sarana dan 
prasarana yang memadai  

 Terbatasnya Tenaga Ahli dari 
akademisi yang sesuai dengan 
kebutuhan 
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6)  Inspektorat Daerah 
Permasalahan terkait inspektorat daerah sebagai berikut. 

 
Tabel 2.111.  

Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan terkait Inspektorat Daerah 
No Analisis Permasalahan 
1 Data Makro  Kinerja pengawasan internal 

dan pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH telah berjalan 
baik namun perlu 
ditingkatkan. 

 Belum tersedianya 
sarana prasarana 
penunjang kegiatan 
pengawasan  yang 
memadai secara 
kualitas dan 
kuantitas  

 Belum 
terselesaikannya 
tindak lanjut hasil 
temuan pemeriksaan  

 Belum optimalnya 
pelaksanaan kegiatan 
PD sesuai dengan 
peraturan yang 
berlaku baik dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan, 
kepegawaian, 
pembangunan, dan 
kemasyarakatan  

 Terjadi peningkatan 
aduan masyarakat 
terkait dengan 
penyelenggaraan 
pemerintahan, 
kepegawaian, 
pembangunan, dan 
kemasyarakatan  

 Peraturan 
perundangan terus 
berkembang dan 
berubah sesuai 
dengan situasi dan 
kondisi  

 Masih banyaknya 
APIP yang belum 
memahami prosedur 
penilaian Angka 
Kredit  

 Masih banyaknya 
APIP yang terlambat 
menyusun Daftar 
Usulan Penilaian 
Angka Kredit  

2 Pokok Pikiran 
DPRD 

 - 

3 Isu 
Musrenbangcam 

 - 

4 Isu Forum PD   Belum tersedianya sarana 
prasarana penunjang kegiatan 
pengawasan  yang memadai 
secara kualitas dan kuantitas  

 Belum terselesaikannya tindak 
lanjut hasil temuan 
pemeriksaan  

 Belum optimalnya 
pelaksanaan kegiatan PD 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku baik dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan, kepegawaian, 
pembangunan, dan 
kemasyarakatan  

 Terjadi peningkatan aduan 
masyarakat terkait dengan 
penyelenggaraan 
pemerintahan, kepegawaian, 
pembangunan, dan 
kemasyarakatan  

 Peraturan perundangan terus 
berkembang dan berubah 
sesuai dengan situasi dan 
kondisi  

 Masih banyaknya APIP yang 
belum memahami prosedur 
penilaian Angka Kredit  

 Masih banyaknya APIP yang 
terlambat menyusun Daftar 
Usulan Penilaian Angka Kredit  
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2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan 
Sasaran Pembangunan (Isu Strategis Kota) 

Isu strategis Kota yang perlu ditangani pada RKPD Kota Surakarta 
Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut: 

a. Tata Kelola Pemerintahan (Governance): Bersih, Transparan, 
Kolaboratif, Demokratis dan Akuntabel 

Tata kelola pemerintahan perlu ada penyesuaian seiring dengan 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dengan menyusun peraturan daerah dan 
peraturan walikota terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah 
daerah sesuai kewenangan daerah, merancang perangkat daerah 
sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 
menyusun analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah; 
melakukan evaluasi jabatan perangkat daerah; menyusun peraturan 
pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tentang 
organisasi perangkat daerah.  

Kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan, sebab standar 
pelayanan belum diterapkan secara baik dalam pelayanan publik, 
sehingga perlu ada penyusunan dan penerapan SOP ketatalaksanaan, 
sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, penyelenggaraan 
diklat berbasis kompetensi bagi aparatur, serta pelaksanaan uji 
kompetensi bagi aparatur. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan, 
kapasitas fiskal daerah perlu ditingkatkan khususnya pajak dan 
retribusi, serta pendayagunaan asset daerah. Disamping itu 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga perlu ditingkatkan, 
termasuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pencegahan 
dan pemberantasan korupsi. Penyelenggaraan e-goverment belum 
berjalan dengan baik, ditandai sistem informasi manajemen daerah 
yang belum terintegrasi.  

b. Peningkatan daya saing daerah: meraih keunggulan  
Daya saing di bidang ekonomi masih menghadapi beberapa 

permasalahan seperti kualitas produk industri dan UMKM yang belum 
sesuai standar baik SNI maupun sertifikasi halal, belum semua 
koperasi simpan pinjam sehat, kondisi pasar tradisional yang kurang 
representatif, dan PKL yang belum tertata sesuai tata ruang kota, serta 
ekonomi kreatif yang belum dikembangkan secara optimal. Realisasi 
Investasi masih terbatas karena potensi unggulan daerah belum tergali, 
serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dan 
investasi belum optimal.  

c. Kesejahteraan masyarakat: mapan, aman, nyaman  
Peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi 

berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan 
permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Di bidang 
pendidikan masih menghadapi permasalahan berkaitan partisipasi 
pendidikan khususnya pada jenjang PAUD, dan putus sekolah pada 
jenjang SD/MI dan SMP/MTs/sederajat, mutu pendidikan, kualifikasi 
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pendidik dan tenaga kependidikan serta implementasi standar nasional 
pendidikan. Di bidang kesehatan, angka kesakitan dan kematian 
akibat penyakit menular seperti Demam Berdarah, Tb Paru, Hepatitis, 
dan HIV/AIDS masih tinggi, dan kasus kematian ibu dan kematian 
bayi yang masih ditemui, serta mutu dan standar pelayanan kesehatan 
di Puskesmas dan BLUD Rumah Sakit yang perlu terus ditingkatkan.  

Berkaitan dengan infrastruktur dasar, permasalahan yang masih 
dihadapi yaitu rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, dan 
pemukiman pada lahan yang tidak sesuai peruntukannya untuk 
perumahan menurut RTRW yaitu di bantaran Sungai, bantaran KA dan 
lahan-lahan pemerintah. Permasalagan lainnya yaitu akses sanitasi 
dan air bersih, serta ketersediaan lahan pemakaman.  

d. Lingkungan hidup: sehat, selamat, bermartabat  
Pengelolaan lingkungan hidup menghadapi beberapa 

permasalahan seperti ketersediaan Ruang Terbuka Hijau publik yang 
belum mencapai 30%, penanganan sampah yang belum optimal baik 
dari SDM maupun sarana dan prasarana persampahan, serta 
pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan masyarakat dalam 
pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, dan Recycle) 
yang masih kurang. Limbah industri dan domestik juga belum terkelola 
dengan baik karena kurangnya kemampuan pengusaha industri kecil 
dan menengah dalam mengolah limbahnya. Selain itu potensi 
pencemaran udara ambient perkotaan juga meningkat karena tingginya 
laju transportasi. 

e. Kesenjangan wilayah: Koneksitas & pemerataan yang berkeadilan  
Isu kesenjangan wilayah meliputi isu prasarana, perencanaan dan 

pemanfaatan ruang, transportasi, infastruktur. Permasalahan utama 
yang dihadapi meliputi: Kesenjangan wilayah yang cukup tinggi antara 
wilayah Selatan dan wilayah utara; Penyusunan RDTRK dan Dokumen 
RTBL sampai pada tingkat kedetilan tertentu sehingga bisa menjadi 
acuan perijinan pemanfaatan ruang, terutama beberapa Kawasan 
dengan perkembangan cepat tumbuh; dan Penataan bangunan dalam 
rangka mendukung city branding (pencitraan kota) melalui 
Pengembangan karakter kampong-kampung kota berbasis ekonomi 
lokal menjadi peluang dan potensi untuk mengintegrasikan 
pembangunan karakter fisik lingkungan dengan pengembangan 
ekonomi wilayah dan ekonomi masyarakat dan pengembangan 
pariwisata buaya berbasis lokalitas.  

Isu Transportasi dan Konektivitas Kawasan yang harus ditangani 
kota surakarta meliputi: Konektivitas dan pengembangan antar moda 
transportasi yang terintegrasi (lokal, massal, dan antar wilayah); 
kurangnya pengembangan aksesibilitas perhubungan menuju ke arah 
utara; Lalu lintas regional yang masih memasuki kawasan tengah kota, 
sehingga menambah kepadatan, kemacetan dan kerawanan lalu lintas; 
dan 9 (sembilan) perlintasan sebidang antara jalan Kereta Api dengan 
Jalan Raya, hal ini mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas, 
meningkatnya pencemaran udara akibat emisi gas buang serta 
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mengakibatkan terjadinya pemborosan energi; dan Terbatasnya ruang 
parkir umum untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi kota, dan 
lebih banyak menggunakan ruang parkir jalan, sehingga menambah 
permasalahan transportasi kota. 


