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BAB IV 
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 
 

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Surakarta tahun 
2017 memperhatikan tujuan dan sasaran RPJPD tahap ketiga, serta Visi, 
misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 
2016-2021.  

 
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJPD tahun 2005-2025 Tahap 

ketiga (2015-2019) 
RKPD tahun 2017 merupakan transisi karena dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta belum 
ditetapkan. Saat penyusunan RKPD 2017 ini RPJMD tahun 2016-2021 
sedang dalam proses penyusunan, dan baru akan ditetapkan maksimal 6 
bulan setelah kepala daerah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Namun 
demikian arah, acuan, keterkaitan, konsistensi dan kesinambungan 
perencanaan pembangunan tetap dapat dilaksanakan dengan berpedoman 
pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 
2005-2025.  

Visi dan misi pembangunan daerah Kota Surakarta tahun 2005-2025, 
yakni  “Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Makna dari 
“Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera” adalah Surakarta 
sebagai sebuah kota yang warganya memegang teguh nilai budaya, mampu 
mengatasi berbagai tantangan dengan mengandalkan kemampuan dan 
kekuatan sendiri, memiliki indikator pertumbuhan sosial dan ekonomi yang 
baik, serta terpenuhi segala kebutuhannya lahir maupun batin.  

Surakarta sebagai Kota Budaya mengandung maksud bahwa 
pengembangan Kota Surakarta memiliki wawasan budaya dalam arti luas, 
dimana seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya 
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis-rasional, 
berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan 
supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang 
Maha Esa.  

Mandiri dalam visi tersebut dapat diartikan bahwa daerah mampu 
mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan 
kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai 
potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui 
pembangunan yang mengarah pada kemajuan ekonomi yang bertumpu pada 
potensi yang dimiliki dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang 
berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan 
pembangunannya.  

Maju, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari berbagai indikator, antara 
lain dari indikator sosial tingkat kemajuan suatu daerah dapat diukur dari 
kualitas sumber daya manusianya yang memiliki kepribadian dan aklaq 
mulia, berkualitas dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang memiliki 
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kemampuan untuk mengembangkan daya cipta rasa dan karsanya dalam 
mensikapi berbagai tantangan kehidupan.  

Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin. 
Sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan 
papan, terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan 
tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatan pendapatan 
perkapita serta kemampuan daya beli. Sementara itu sejahtera batin 
diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan 
keagamaan sesuai dengan keyakinan masyarakat masing-masing dengan 
tingkat toleransi yang tinggi. 

Guna mewujudkan hal tersebut, disusunlah 7 (tujuh) misi 
pembangunan jangka panjang Kota Surakarta tahun 2005-2020 sebagai 
berikut: 

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 
Sumber daya manusia yang berkualitas ditandai antara lain 

dengan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan dan derajat 
kesehatan masyarakat, semakin tingginya kemampuan dan penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi yang 
dilandasi oleh semakin tingginya nilai-nilai moralitas masyarakat 
sebagai cermin masyarakat berbudaya dan berakhlaq mulia sesuai 
nilai-nilai falsafah Pancasila yang berlandaskan kepada keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum 
Peran dan fungsi pemerintahan daerah adalah meningkatkan 

mutu pelayanan umum di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Tingginya kualitas pelayanan umum dapat 
dinilai berdasarkan indikator-indikator kinerja antara lain seperti 
akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas 
pelayanan dan lain sebagainya, yang kesemuanya berorientasi kepada 
kebutuhan masyarakat yang dilayani. 

3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban 
Keamanan dan ketertiban sangat menentukan keberhasilan 

pembangunan di segala bidang. Indikator semakin mantapnya tingkat 
keamanan dan ketertiban antara lain ditandai dengan semakin 
menurun dan terkendalinya tingkat gangguan keamanan dan 
ketertiban masyarakat; meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan 
masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban masyarakat di 
dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak kejahatan dan 
kriminalitas; semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, 
kehidupan berpolitik masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya 
keamanan dan ketertiban dan meningkatnya ketahanan masyarakat 
terhadap berbagai ancaman kejahatan dan kriminalitas; 

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap 
Perekonomian daerah yang mantap sangat menentukan 

keberhasilan pembangunan daerah. Perekonomian daerah yang mantap 
ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan 
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pendapatan perkapita serta membaiknya struktur perekonomian 
masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya UMKM dan Koperasi 
sebagai soko guru perekonomian daerah; serta semakin berkembangnya 
berbagai lembaga penunjang perekonomian daerah. 

5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
Lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan semakin 

meningkatnya ruang-ruang publik yang dipergunakan sesuai dengan 
fungsinya atau peruntukannya; semakin tertatanya infrastruktur kota 
yang berkarakter Surakarta (city branded); semakin terkendalinya 
pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang  Rencana  
Umum  Tata  Ruang  Kota (RUTRK); semakin meningkatnya pola 
pengembangan dan pengelolaan persampahan kota; semakin 
meningkatnya pola pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan 
lingkungan; semakin optimalnya program-program pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH); meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat; semakin optimalnya program pengembangan sistem 
informasi dan sistem pendaftaran tanah; semakin menurunnya kasus-
kasus sengketa atau konflik-konflik masalah pertanahan. 

6. Mewujudkan perlindungan sosial 
Pembangunan daerah selain telah berhasil meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat harus senantiasa waspada terhadap 
timbulnya ekses sosial semakin maraknya penyandang tuna sosial. 
Untuk itu proses pembangunan harus dapat menjamin terciptanya 
perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan melibatkan 
secara aktif pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan 
harapan dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam 
menghadapi tantangan global dan pengaruh perdagangan bebas yang 
sewaktu-waktu dapat mengintervensi kepentingan dalam negeri. 

7. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang 
cukup dan berkualitas 

Kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik 
semakin meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dan 
kemajuan aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat. 

Keterkaitan antara visi, misi dan tujuan/sasaran pembangunan jangka 
panjang dalam RPJPD sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1  
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan RPJPD  

Kota Surakarta Tahun 2005-2025 
No Visi/Misi Tujuan Sasaran Strategi Tahap ketiga (2015-2019) 
A Visi:    

 Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera  

B Misi    

1.  Mewujudkan 
sumber daya 
manusia yang 
berkualitas 

Terwujudnya 
sumber daya 
manusia 
berkualitas 
dan berdaya 
saing tinggi 

 

a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya 
Manusia yang ditandai dengan 
meningkatnya Indek Pembangunan 
Manusia (IPM); 

b. Meningkatnya angka partisipasi 
pendidikan yang meliputi Angka 
Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 
Partisipasi Murni (APM) di semua 
tingkatan pendidikan; 

c. Meningkatnya kualitas lulusan peserta 
didik yang didukung dengan 
meningkatnya kualitas pendidikan di 
semua tingkatan, infrastruktur 
pendidikan dan tenaga kependidikan; 

d. Meningkatnya keterampilan 
masyarakat yang didukung oleh 
semakin meningkatnya kualitas dan 
kuantitas sarana dan prasarana 
pendidikan luar sekolah; 

e. Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat yang didukung oleh 

 1. Pengembangan penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun 
dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu 
di seluruh wilayah Kota Surakarta, melalui jalur pendidikan 
formal, non formal dan informal seperti sekolah terbuka, Kejar 
Paket A/B/C dan ujian persamaan; 2. Pengembangan peran serta 
masyarakat dalam pembangunan pendidikan, penyelenggaraan 
pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu 
layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan 
evaluasi program pendidikan; 3. Pengembangan dana APBD yang 
semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak 
swasta dalam pembiayaan pendidikan; 4. Pengembangan sarana 
prasarana pendidikan yang mencukupi, termasuk di dalamnya 
media pembelajaran agar pendidikan murah yang berkualitas 
dapat tercapai; 5. Pengembangan pendidikan anak usia dini 
dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi 
anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk 
memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; 6. Pengembangan 
akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama 
ini masih kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan seperti 
dari keluarga kurang mampu; 7. Pengembangan pemerataan 
pendidikan umum dan kejuruan dalam rangka meningkatkan 
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No Visi/Misi Tujuan Sasaran Strategi Tahap ketiga (2015-2019) 
semakin meningkatnya jumlah dan 
kualitas sarana dan prasarana 
kesehatan;  

f. Meningkatnya mutu dan standar 
pelayanan kesehatan dasar dan 
pelayanan kesehatan rujukan 
terutama yang dapat dijangkau oleh 
sebagian besar masyarakat tidak 
mampu; 

g. Meningkatnya daya saing sumber daya 
manusia (SDM) yang didukung dengan 
semakin meningkatnya kemampuan 
penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

h. Semakin tingginya nilai-nilai 
spiritualitas dan moralitas masyarakat 
sebagai cermin masyarakat berbudaya 
dan berakhlaq mulia sesuai nilai-nilai 
falsafah Pancasila yang berlandaskan 
kepada keimanan dan ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

i. Meningkatnya iklim yang kondusif bagi 
generasi muda di dalam 
mengembangkan dan 
mengaktualisasikan potensi, minat dan 
bakat di bidang seni budaya dan olah 
raga; 
 

j. Meningkatnya pendidikan seni dan 

relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja; 
IV - 41 8. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan budi 
pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika 
dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan 
pengembangan wawasan budaya serta lingkungan hidup; 9. 
Pengembangan penelitian bidang pendidikan untuk penyusunan 
kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam 
rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan 
pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan; 10. 
Pengembangan pelayanan pendidikan dengan mengembangkan 
sistem akses jaringan pendidikan yang berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi; 11. Pengembangan sarana prasarana 
pendidikan khusus/ PLB dengan SDM yang bermutu; 12. 
Pengembangan tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi 
akademik, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga pendidik; 13. 
Pengembangan pembinaan generasi muda dalam 
mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan 
bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial budaya dan olah 
raga; 14. Pengembagan pengelolaan sumber daya kesehatan 
dengan fokus peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan 
sistem informasi kesehatan; 15. Pengembangan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat; 16. 
Pengembanfan penyuluhan/sosialisasi upaya kesehatan dengan 
mengutamakan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh 
upaya kuratif dan rehabilitatif; 17. Perngembang perluasan 
jaringan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan 
rujukan yang murah dan berkualitas yang dapat dijangkau oleh 
sebagian besar masyarakat tidak mampu; 18. Pengembangan 
ketersediaan dana APBD yang semakin meningkat dan 
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No Visi/Misi Tujuan Sasaran Strategi Tahap ketiga (2015-2019) 
kebudayaan di sekolah-sekolah serta 
meningkatnya fasilitasi terhadap 
keragaman budaya daerah di 
masyarakat; 

k. Semakin meningkatnya jalinan 
kerjasama dengan berbagai pihak 
dalam pengelolaan kekayaan budaya 
daerah. 

penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan 
kesehatan; 19. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi 
seluruh masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin; 20. 
Pengembangan pemanfaatan sistem informasi kesehatan melalui 
jejaring informasi kesehatan yang akurat dan tepat di setiap 
tingkatan pelayanan kesehatan. 21. Pengembangan standarisasi 
pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar 
golongan masyarakat berpendapatan rendah; 22. Pengembangan 
pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan 
tradisional, baik pada tingkatan anak-anak, remaja maupun 
dewasa; 23. Pengembangan fasilitasi dan kerjasama 
pengembangan keragaman budaya daerah, agar dapat tumbuh 
dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah.  

2.  Mewujudkan 
peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
umum 

Terciptanya 
pelayanan 
umum yang 
baik, efektif, 
efisien, 
transparan 
dan 
akuntabel, 
tanpa 
diskriminasi 
berdasarkan 
standar 
pelayanan 
baku yang 
berorientasi 
kepada 

a. Meningkatnya pelayanan umum yang 
transparan, dan akuntabel di berbagai 
bidang kehidupan masyarakat dengan 
memperhatikan pelayanan minimal 
yang ditetapkan; 

b. Meningkatnya penyelenggaraan tata 
kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) yang didukung dengan 
kuantitas dan kualitas serta 
profesionalisme aparatur pemerintah, 
kelembagaan yang mantap dan sarana 
prasarana yang memadai; 

c. Meningkatnya sistem monitoring dan 
evaluasi dalam rangka penyempurnaan 
proses pembangunan di daerah; 

d. Meningkatnya ketersediaan berbagai 

1. Pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance) yang didukung oleh kelembagaan yang efisien, 
aparatur yang profesional, dan sarana prasarana yang cukup dan 
maju; 2. Pengembangan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan 
dan prosedur pada semua tingkatan dan lini pemerintahan 
dengan bertumpu pada standar operasional prosedur pelayanan 
yang baik; 3. Pengembangan model-model kesejahteraan pegawai 
dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; 4. 
Pengembangan kualitas dan kinerja pelayanan dengan 
pengembangan manajemen pelayanan yang baik dengan prioritas 
pelayanan bidang: a. Administrasi umum pemerintahan; b. 
Administrasi kependudukan; c. Perijinan usaha/investasi; d. 
Kesehatan masyarakat; e. Pendidikan; f. Pelayanan 
penyelenggaraan ibadah keagamaan; g. Ketenagakerjaan; h. 
Infrastruktur, utilitas, sanitasi lingkungan hidup; i. Keamanan 
dan ketertiban; dan j. Fasilitas olah raga dan kepemudaan; 5. 
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No Visi/Misi Tujuan Sasaran Strategi Tahap ketiga (2015-2019) 
kebutuhan 
masyarakat 

 

media untuk menyerap aspirasi 
masyarakat dalam rangka 
mengembangkan pembangunan 
daerah; 

e. Semakin meningkatnya kapabilitas 
kelembagaan perwakilan rakyat dalam 
menyelesaikan berbagai permasalahan 
di daerah; 

f. Meningkatnya implementasi 
pengelolaan keuangan daerah yang 
berbasiskan pada kinerja atau prestasi 
kerja yang didukung oleh ketrampilan 
sumber daya manusia dan perangkat 
sarana prasarana yang memadai;  

g. Semakin berkembangnya sarana dan 
prasarana teknologi informasi sebagai 
dasar dalam pengambilan keputusan 
di daerah; 

h. Meningkatnya kemampuan dan 
kemandirian keuangan daerah yang 
dicerminkan dari semakin 
meningkatnya peran Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dalam rangka 
memperkuat pendanaan pelayanan 
publik. 

 
 
 

Pengembangan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal 
dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 
menghindarkan diskriminasi pelayanan; 6. Pengembangan 
pemanfaatan e-Government dan dokumen/arsip negara dalam 
pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan; 7. Pengembangan 
kelembagaan dengan melakukan perubahan dan pembaharuan 
sistem kelembagaan daerah sesuai tuntutan jaman dan 
kebutuhan daerah; 8. Pengembangan sarana dan prasarana 
untuk media komunikasi dan interaksi dengan masyarakat 
dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat; 
9. Pengembangan model pembinaan kapabilitas kelembagaan 
perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
di daerah, termasuk di dalam menghasilkan produk-produk 
peraturan daerah yang menunjang pembangunan; 10. 
Pengembangan model-model pengelolaan keuangan daerah, yang 
berbasiskan pada kinerja atau prestasi kerja, baik melalui 
peningkatan kualitas SDM pengelolanya maupun terhadap 
peralatan pendukungnya. 
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No Visi/Misi Tujuan Sasaran Strategi Tahap ketiga (2015-2019) 
3.  Mewujudkan 

keamanan dan 
ketertiban 

Terwujudnya 
rasa aman 
masyarakat 
yang 
diimbangi 
peningkatan 
ketertiban, 
kewaspadaaan 
dan 
kesiapsiagaan 
terhadap 
potensi 
gangguan 
keamanan 

a. Semakin terkendalinya situasi 
keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Semakin meningkatnya kesiapsiagaan, 
kewaspadaan masyarakat maupun 
aparat keamanan dan ketertiban 
masyarakat di dalam mengantisipasi 
berbagai kemungkinan tindak 
kejahatan dan kriminalitas; 

c. Meningkatnya kesadaran dan 
kepatuhan hukum masyarakat dalam 
rangka mendukung terciptanya 
keamanan dan ketertiban; 

d. Meningkatnya ketahanan masyarakat 
terhadap berbagai ancaman kejahatan 
dan kriminalitas; 

e. Meningkatnya pemberdayaan 
masyarakat dalam menjaga ketertiban, 
keamanan dan kenyamanan 
lingkungan. 

f. Meningkatnya kerjasama pemerintah, 
masyarakat dan dunia usaha dalam 
mewujudkan suasana kota yang aman 
dan tertib. 

1. Pengembangan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia; 2. Pengembangan 
proses penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak 
diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil; 3. Pengembangan 
aktualisasi nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk 
mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat; 4. 
Pengembangan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau 
golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan 
menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing; 5. 
Pengembangan untuk mewujudkan iklim kondusif kehidupan 
demokrtis dan peningkatan percepatan proses konsolidasi 
demokrasi daerah; 6. Pengembangan pemeliharaan dan 
pencegahan tindak kriminal di masyarakat, melalui berbagai 
kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam 
menjaga keamanan dan kenyamaan lingkungan; 7. 
Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga 
ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan; 8. 
Pengembangan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia 
usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melaui 
kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan 
berkesinambungan. 

4. Mewujudkan 
perekonomian 
daerah yang 
mantap 

Terwujudnya 
pertumbuhan 
ekonomi yang 
mantap 
melalui 
kontribusi 

a. Meningkatnya laju pertumbuhan 
ekonomi daerah yang diukur dari 
perkembangan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB); 

b. Meningkatnya daya beli dan 
kesejahteraan masyarakat yang diukur 

1. Pengembangan lapangan kerja sesuai dengan ketersediaan dan 
spesifikasi keahlian yang dimiliki tenaga kerja; 2. Pengembangan 
kualitas tenaga kerja melalui pendidikan latihan professional 
dalam rangka meningkatkan kompetensi; 3. Pengembangan 
sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu berperan 
aktif dalam penyerapan tenaga kerja; 4. Pengembangan kualitas 
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No Visi/Misi Tujuan Sasaran Strategi Tahap ketiga (2015-2019) 
peningkatan 
pendapatan, 
kesejahteraan 
dan peran 
usaha mikro, 
kecil, 
menengah 
dan koperasi  

dari semakin meningkatnya 
pendapatan per kapita penduduk; 

c. Semakin mantapnya struktur 
perekonomian daerah yang didukung 
oleh semakin meningkatnya peran dan 
fungsi UMKM dan koperasi; 

d. Meningkatnya kegiatan investasi dalam 
mendukung peningkatan pertumbuhan 
ekonomi dan ketersediaan lapangan 
kerja bagi masyarakat; 

e. Meningkatnya upaya pengendalian 
stabilitas harga yang diukur dari 
tingkat inflasi daerah dalam rangka 
mewujudkan iklim usaha yang lebih 
kondusif bagi dunia usaha terutama 
UMKM dan koperasi; 

f. Meningkatnya ketersediaan dan 
aksesibilitas terhadap lembaga 
keuangan atau pembiayaan mikro atas 
prakarsa pemerintah sampai pada 
tingkat kelurahan;  

g. Meningkatnya sektor industri jasa 
dalam menunjang pertumbuhan 
perekonomian kota; 

h. Meningkatnya hasil-hasil produk 
pertanian dalam arti luas yang 
menunjang tumbuh berkembangnya 
agroindustri; 

i. Meningkatnya sarana prasarana 

hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja terkait 
dengan masalah rekruitmen, pengupahan, Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta hak-
hak pekerja lainnya; 5. Pengembangan akses UMKM dan 
Koperasi kepada sumber-sumber permodalan, inovasi dan 
teknologi produksi, serta pemasaran global; 6. Pengembangan 
perbaikan lingkungan usaha dan penyederhanaan perijinan 
kegiatan usaha dan investasi; 7. Pengembangan kualitas institusi 
pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai 
penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, menejemen, 
pemasaran dan informasi; 8. Pengembangan UMKM dan Koperasi 
melalui pendekatan klaster di sektor agro industri disertai dengan 
pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha; 9. 
Pengembangan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam 
proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan 
pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta 
perkuatan struktur perekonomian daerah; 10. Pengembangan 
usaha dalam konteks pengembangan regional yang terintegrasi 
melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan karkateristik dan 
potensi unggulan daerah; 11. Pengembangan UMKM dan 
Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan 
jasa pada pasar domestik yang makin berdaya saing dengan 
produk impor; 12. Pengembangan koperasi yang diarahkan dan 
difokuskan pada upaya untuk memenuhi dan memperkuat 
tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, 
meso maupun mikro; 13. Pengembangan Peningkatan investasi di 
sektor industri, perdagangan maupun jasa lainnya baik yang 
dilakukan oleh usaha besar, UMKM dan koperasi; 14. 
Pengembangan system pelayanan prosedur perijinan dalam 
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perdagangan daerah, khususnya 
ketersediaan pasar baik pasar 
tradisional maupun modern; 

j. Meningkatnya klaster-klaster industri 
kecil dan menengah sebagai sentra 
perekonomian berbasis masyarakat; 

k. Meningkatnya daya saing UMKM dan 
koperasi yang didukung oleh 
kemampuan dan penguasaan iptek 
dalam sistem produksi; 

l. Meningkatnya program-program 
penataan dan pembinaan PKL 
(Pedagang Kaki Lima) sebagai 
penunjang keberadaan sektor informal; 

m. Meningkatnya kerjasama dengan 
berbagai pihak dalam upaya 
meningkatkan volume dan nilai 
perdagangan internasional (ekspor); 

n. Semakin meningkatnya model-model 
kemitraan dalam pengembangan 
pemasaran dan destinasi obyek wisata. 

rangka khususnya pengembangan pelayanan perijinan satu 
pintu/one stop services (OSS); 15. Pengembangan promosi 
investasi dengan melakukan gelar potensi dalam event-event 
pameran, workshop, promosi dan forum temu usaha dan bisnis; 
16. Pengembangan daya saing produk unggulan daerah, melalui 
penyerapan dan perekayasaan teknologi serta pengembangan 
sentra dan klaster industri; 17. Pengembangan program-program 
rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
perhubungan serta transportasi; 18. Pengembangan kualitas dan 
produktivitas tenaga kerja di masyarakat, melalui berbagai 
bentuk program dan media yang akan diupayakan baik oleh 
pemerintah daerah sendiri maupun dengan menjalin kerjasama 
dengan pihak ketiga; 19. Pengembangan kesempatan kerja bagi 
masyarakat, melalui berbagai program kemitraan dengan pihak 
ketiga dalam bentuk penyusunan informasi bursa kerja, 
pelatihan tenaga kerja siap pakai, dan sebagainya; 20. 
Pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM, 
baik melalui berbagai regulasi yang mendukung usaha maupun 
dengan programprogram fasilitasi yang memungkinkan tumbuh 
dan berkembangnya UMKM dengan cepat; 21. Pengembangan 
ruang dan daya dukung ekspansi usaha dari para pelaku UMKM, 
melalui penghapusan produk hukum yang menghambat usaha, 
pemberian insentif untuk usaha-usaha prospektif, pendidikan 
masyarakat ramah investasi, dan sebagainya; 22. Pengembangan 
lembaga keuangan/pembiayaan mikro sampai pada tingkat 
kelurahan dengan fasilitas permodalan yang semakin 
ditingkatkan; 23. Pengembangan program-program peningkatan 
promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, yang 
mendorong percepatan kemajuan perekonomian daerah; 24. 



IV - 11 
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Pengembangan hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas, 
khususnya dari hasil budidaya peternakan yang menunjang 
tumbuh berkembangnya agroindustri; 25. Pengembangan 
program-program penataan dan pembinaan serta pemberdayaan 
PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor 
informal; 26. Pengembangan kerjasama Peningkatan kerjasama 
kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperbesar 
perdagangan internasional atau peningkatan dan pengembangan 
ekspor; 27. Pengembangan jalinan kemitraan dengan berbagai 
pihak untuk pengembangan pemasaran dan destinasi obyek 
wisata.  

5.  Mewujudkan 
lingkungan 
hidup yang 
baik dan 
sehat 

Terwujudnya 
lingkungan 
hidup yang 
aman, nyaman 
dan sehat 

 

a. Meningkatnya ruang-ruang publik 
yang dapat dipergunakan sesuai 
dengan fungsi atau peruntukannya; 

b. Semakin tertatanya infrastruktur kota 
yang berkarakter Surakarta (city 
branded); 

c. Semakin terkendalinya pemanfaatan 
ruang sesuai dengan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Umum Tata Ruang 
Kota (RUTRK); 

d. Semakin meningkatnya pola 
pengelolaan dan pelestarian 
lingkungan serta pola pengendalian 
terhadap pencemaran dan perusakan 
lingkungan; 

e. Semakin terciptanya lingkungan hidup 
yang baik dan sehat;  

f. Semakin optimalnya pengembangan 

Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 1. 
Pengembangan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang 
berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku 
kepentingan; 2. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan 
terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan 
kelestarian lingkungan hidup; 3. Pengembangan koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi 
dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di 
bidang lingkungan hidup; 4. Pengembangan kualitas hidup sosial 
melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta 
penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (local 
wisdom) dalam pengelolaan lingkungan hidup; 5. Pengembangan 
penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau 
peruntukannya; 6. Pengembangan penataan wajah kota (city 
beauty) dan menciptakan ikon kota; 7. Pengembangan 
pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan 
Daerah tentang RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dan 
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sistem informasi dan pendaftaran 
tanah. 

dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya; 8. Pengembangan 
dan pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan 
berkesinambungan; 9. Pengembangan optimalisasi pola 
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, baik 
melalui penyuluhan dan 10. Pengembangan peraturan 
perundangan yang berlaku, pengembangan optimalisasi 
programprogram pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), baik 
secara mandiri maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama 
dengan pihak lain; 11. Pengembangan optimalisasi lingkungan 
hidup yang baik dan sehat dalam menunjang Pola Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) baik paripurna maupun mandiri; 12. 
Pengembangan optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem 
informasi dan sistem pendaftaran tanah. 

6.  Mewujudkan 
perlindungan 
sosial 

Terciptanya 
jaminan 
perlindungan 
sosial bagi 
masyarakat 
yang 
mendorong 
kepada 
terwujudnya 
kesejahteraan 

a. Semakin meningkatnya kualitas hidup 
penyandang masalah kesejahteraan 
sosial sesuai harkat dan martabat 
kemanusiaan; 

b. Semakin meningkatnya kemampuan 
dan kepedulian sosial masyarakat 
dalam pelayanan kesejahteraan sosial 
secara melembaga dan berkelanjutan; 

c. Semakin meningkatnya ketahanan 
sosial individu, keluarga dan 
komunitas masyarakat dalam 
mencegah dan menangani 
permasalahan sosial; 

d. Semakin tertatanya sistem dan 
meningkatnya kualitas manajemen 
perlindungan sosial dan implementasi 

Mewujudkan perlindungan sosial 1. Pengembangan pola 
pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan 
jumlah keluarga kecil yang berkualitas dengan peningkatan 
akses dan kualitas pelayanan KB, informasi, edukasi bagi 
pasangan usia subur tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan 
reproduksi; 2. Pengembangan kualitas pengelolaan data dan 
informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung 
kebijakan bidang kependudukan; 3. Pengembangan 
penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, 
pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, 
termasuk Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan 
konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja; 4. 
Pengembangan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap 
penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang 
mandiri; 5. Pengembangan kebijakan pelayanan KB, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta 
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pengarusutamaan gender; 

e. Semakin tertatanya sistem 
administrasi kependudukan sampai di 
tingkat kelurahan secara baik; 

f. Semakin terciptanya kebijakan publik 
yang baik dan serasi dalam upaya 
peningkatan kualitas anak dan 
perempuan; 

g. Semakin optimalnya pembinaan dan 
peran serta masyarakat dalam 
pelayanan KB/KS (Keluarga 
Berencana/Keluarga Sejahtera) yang 
mandiri. 

masyarakat dalam KB dan dan Kesehatan Reproduksi; 6. 
Pengembangan akses dan pelayanan KB dan kesehatan 
reproduksi dengan melakukan penyelenggaraan promosi dan 
pemenuhan hak kesehatan reproduksi termasuk advokasi, 
komunikasi, informasi, edukasi dan konseling; 7. Pengembangan 
penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga 
tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar 
keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan 
kualitas lingkungan keluarga; 8. Pengembangan pengetahuan 
dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan 
manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok 
usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); 9. 
Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui 
penyelenggaraan pendampingan /magang bagi para 
kader/anggota kelompok UPPKS; 10. Pengembangan cakupan 
dan kualitas kelompok bina keluarga bagi keluarga dengan balita, 
remaja dan lanjut usia; 11. Pengembangan sistem pengelolaan 
dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam 
memperkuat kelembagaan keluarga kecil berkualitas; 12. 
Pengembangan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian 
kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi 
kemandirian dalam ber KB; 13. Pengembangan kualitas hidup 
penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan 
martabat kemanusiaan; 14. Pengembangan kemampuan dan 
kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan 
sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 15. Pengembangan 
ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat 
dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial; 16. 
Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas menejemen 
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perlindungan sosial masyarakat di kota; 17. Pengembanngan 
sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan 
secara baik; 18. Pengembangan kebijakan publik yang baik dan 
serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan; 
19. Pengembangan dan penguatan kelembagaan 
pengarusutamaan gender dan anak; 20. Pengembangan 
optimalisasi pembinaan dan peran serta masyarakat dalam 
pelayanan KB/KS (Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera) yang 
mandiri; 21. Pengembangan jumlah dan kualitas tenaga 
pendamping kelompok bina keluarga sejahtera; 22. 
Pengembangan pola pembinaan terhadap anak terlantar dan 
penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya di 
kota. 

7. Mewujudkan 
kualitas dan 
kuantitas 
sarana dan 
prasarana 
perkotaan 

a. Terwujudnya 
infrastruktur 
kota yang 
baik 

b. Terciptanya 
pelayanan 
sarana dan 
prasarana 
yang 
mendorong 
aktifitas 
sosial, 
ekonomi dan 
budaya 

a. Semakin meningkatnya jumlah dan 
kualitas sarana prasarana 
perhubungan (jalan dan jembatan) 
serta transportasi masyarakat dalam 
rangka memantapkan distribusi 
barang jasa dan penumpang; 

b. Semakin meningkatnya jumlah dan 
kualitas tenaga listrik dan sumber 
energi lainnya dalam rangka 
mendukung produktivitas masyarakat; 

c. Semakin meningkatnya jumlah dan 
kualitas sarana prasarana komunikasi 
dan informatika dalam rangka 
meningkatkan kelancaran kegiatan 
sosial budaya dan ekonomi 
masyarakat; 

1. Pengembangan sarana prasarana perhubungan (jalan dan 
jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka 
memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang; 2. 
Pengembangan ketersediaan fasilitas rumah murah yang dapat 
dijangkau oleh sebagian besar masyarakat pada berbagai lapisan 
pendapatan; 3. Pengembangan jumlah dan kualitas tenaga listrik 
dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung 
produktivitas masyarakat; 4. Pengembangan jumlah dan kualitas 
sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka 
meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi 
masyarakat; 5. Pengembangan jumlah dan kualitas sarana 
prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan 
drainase, pembuangan sampah dan instalasi pengolah air limbah 
dalam rangka meningkatkan lingkungan yang nyaman; 6. 
Pengembangan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi 
terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, 
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d. Semakin meningkatnya ketersediaan 

jumlah dan kualitas sarana 
perumahan dalam rangka 
meningkatkan kehidupan masyarakat 
yang lebih layak; 

e. Semakin meningkatnya jumlah dan 
kualitas sarana prasarana lingkungan 
yang meliputi air minum, sanitasi dan 
drainase, pembuangan sampah dan 
instalasi pengolahan air limbah dalam 
rangka meningkatkan lingkungan yang 
nyaman,  

f. Semakin meningkatnya sarana 
prasarana penanggulangan dan 
antisipasi terhadap bencana yang 
mengancam tata kehidupan sosial, 
ekonomi dan budaya masyarakat. 

ekonomi dan budaya masyarakat. 
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B. Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota, Tujuan dan Sasaran RPJMD 
Tahun  2016-2021 
Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Periode 2016-2021 yaitu 

Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. 
1. Budaya  

Surakarta sebagai Kota Budaya mengandung maksud bahwa 
pengembangan Kota Surakarta memiliki wawasan budaya dalam arti 
luas, dimana seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya 
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis, 
rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan 
menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-
Tuhanan Yang Maha Esa.  

Dengan demikian unsur masyarakat dalam pengembangan Kota 
Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki dimensi utama, yaitu secara 
individu memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur dan 
secara sosial memiliki budaya komunikasi yang baik, kekerabatan yang 
akrab, menjunjung tinggi kerukunan dan harmoni sosial. Selain itu, 
kota budaya juga berarti pengembangan kota terintegrasi dengan 
upaya melestarikan, mempertahankan, dan mengembangkan seni dan 
budaya yang telah ada serta melindungi cagar budaya. Penjabaran Visi 
Kota Budaya akan diterjemahkan dalam Misi Wasis, Mapan, dan 
Papan. 

2. Mandiri 
Mandiri dalam visi dapat diartikan bahwa daerah mampu 

mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan 
dan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki serta 
proaktif membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan 
terkait. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang 
mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi 
yang dimiliki dengan didukung oleh sumber daya manusia yang 
berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan 
pembangunan. Kemandirian daerah diupayakan melalui penguatan 
kemampuan inovatif pemerintah daerah, sosial dan budaya serta 
penguatan keberdayaan masyarakat Kota Surakarta. Penjabaran Visi 
Mandiri akan diterjemahkan dalam Misi Wasis, Wareg, dan Mapan. 

3. Maju 
Maju diterjemahkan sebagai kondisi Kota Surakarta dengan 

masyarakatnya yang memiliki ciri-ciri keunggulan. Indikator 
keunggulan dapat ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan tata 
kelola pemerintahan yang inovatif dan kreatif. Keunggulan masyarakat 
dilandasi oleh kepribadian masyarakat yang berakar dan tumbuh dari 
kehidupan bangsa Indonesia yang adiluhung jauh sebelum menjadi 
sebuah negara, serta sikap dan perilaku gotong royong sehingga 
mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsanya untuk 
menghadapi berbagai tantangan kehidupan.  

Ditinjau dari aspek sosial dan kependudukan indikator kemajuan 
antara lain ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang kecil dan 
dengan derajat kesehatan penduduk yang lebih tinggi, tingginya 
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kualitas pelayanan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat yang 
tinggi dalam pembangunan. 

Ditinjau dari aspek ekonomi kemajuan antara lain ditandai 
dengan penduduk memiliki kesempatan bekerja yang lebih terbuka, 
berkembangnya sektor industri yang beragam, semakin tingginya 
tingkat kemakmuran dan pemerataannya. Keterpaduan berbagai unsur 
ekonomi yang mampu menghasilkan efek ganda dalam mendorong 
semakin majunya perekonomian daerah, disamping semakin tertata 
dan berfungsinya dengan baik berbagai lembaga dan pranata ekonomi 
dalam mendukung kemajuan dan stabilitas perekonomian.  

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang baik, 
kemajuan juga ditandai dengan kualitas infrastruktur semakin 
mantap, sistem dan kelembagaan tata kelola pemerintahan berbasis 
teknologi informasi, akses pelayanan publik dan penegakan hukum 
yang adil dan inklusif sehingga mendukung mantapnya keamanan dan 
ketertiban masyarakat serta menurunnya tingkat pelanggaran hak 
asasi manusia. Keadilan dan inklusif dilihat dari sisi gender, kelompok 
sosial ekonomi, maupun kelompok kewilayahan. Penjabaran Visi Maju 
akan diterjemahkan dalam Misi Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan. 

4. Sejahtera 
Sejahtera mencakup kesejahteraan lahir dan batin. Sejahtera 

lahir berarti kebutuhan sandang, pangan dan papan, terpenuhinya 
kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya 
lapangan kerja sehingga dapat meningkatan pendapatan per kapita 
serta kemampuan daya beli. Sejahtera batin berarti ketenteraman, 
keamanan, kenyamanan, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama 
dan keyakinan. Penjabaran Visi Sejahtera akan diterjemahkan dalam 
Misi Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan. 

Visi tersebut bermakna bahwa pembangunan Kota Surakarta 
tahun 2016–2021 akan mewujudkan tatanan kota dan tatanan 
masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kepribadian 
bangsa (kota budaya), mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya 
yang dimiliki dan proaktif membangun jejaring (mandiri), memiliki ciri–
ciri keunggulan kompetitif (maju), dan terpenuhi segala kebutuhan 
jasmani dan rohani dalam kondisi kota yang kondusif untuk tempat 
tinggal maupun bekerja (sejahtera). 

 
Penjabaran misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dilakukan 

dengan meyelaraskan misi kepala daerah terpilih dengan misi RPJPD Kota 
Surakarta Tahun 2005-2025. Penjabaran misi pembangunan Kota 
Surakarta Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:  

1. Waras 
Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam 
lingkungan hidup yang sehat. 

2. Wasis 
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, 
mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan 
melestarikan warisan budaya daerah. 
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3. Wareg 
Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan  
mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani. 

4. Mapan 
Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, 
berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang 
akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola 
pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani. 

5. Papan 
Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan 
perumahan dan permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas 
umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, 
lingkungan, dan budaya. 

Penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016-2021 sebagai 
berikut. 
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Tabel 4.2 
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 

 
VISI: “Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera” 

1. MISI WARAS : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat 
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan aksesibilitas dan 
kualitas pelayanan kesehatan, 
promosi dan preventif kesehatan 
masyarakat secara jasmani dan 
rohani 

Meningkatnya kesadaran individu, 
keluarga dan masyarakat berperilaku 
hidup bersih dan sehat jasmani dan 
rohani 

Promosi dan edukasi PHBS menuju 
penguatan   upaya kesehatan 
preventif 
 

Pelembagaan Pola Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat 

Meningkatnya kuantitas dan kualitas 
pelayanan kesehatan 

Peningkatan jumlah fasilitas dan 
jenis layanan kesehatan 

Peningkatan aksesibilitas dan 
kualitas layanan kesehatan 

Meningkatnya kualitas lingkungan 
hidup kota 

Meningkatnya perilaku masyarakat dan 
pelaku usaha yang peduli pada 
lingkungan sehat 

Pencegahan dan Pengendalian 
Kerusakan dan Pencemaran 
Lingkungan Hidup 

Peningkatan tata kelola 
lingkungan sehat 
 

2. MISI WASIS : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
Terwujudnya Pendidikan untuk 
semua yang berkarakter, unggul, dan 
berkeadilan 

Meningkatnya perluasan akses dan 
kualitas pendidikan masyarakat 

Perluasan akses dan penguatan 
mutu pendidikan formal dan non 
formal yang berkarakter unggul 

Peningkatan akses, kualitas dan 
relevansi pendidikan 

Terwujudnya masyarakat dan angkatan 
kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya 
saing 

Memasyarakatkan budaya inovatif 
dan kreatif melalui pendidikan luar 
sekolah dan masyarakat 

Pelembagaan budaya kreatif dan 
inovatif 

Terwujudnya masyarakat yang cakap 
mengupayakan pelestarian warisan 
karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai 
seni budaya, serta prestasi pemuda 
dan olah raga 

Meningkatnya pelestarian warisan karya 
budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni 
budaya 

Pemberdayaan masyarakat untuk 
melestarikan dan mengembangkan 
nilai seni, adat, dan karya budaya 

Pengembangan kreativitas 
masyarakat  

Meningkatnya Prestasi Pemuda dan 
Olahraga 

Pemberdayaan pemuda untuk 
mengembangkan prestasi seni dan 
olahraga 
 
 

Pengembangan kreativitas  
pemuda 



IV - 20 
 

3. MISI WAREG : Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan  mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan 
rohani 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
Meningkatnya kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat jasmani 
dan rohani 

Menurunnya PMKS  Penguatan kemampuan produktif 
dan karakter mandiri pada kelompok 
PMKS, pengangguran dan  rentan 
miskin 

Percepatan pengentasan 
masyarakat miskin dan 
pengangguran 
 

Terjaganya ketersediaan pangan yang 
terjangkau  

Peningkatan produktivitas dan 
kecukupan bahan kebutuhan pokok 

Penguatan ketahanan pangan 

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 
dalam pembangunan kewilayahan 

Peningkatan partisipsi masyarakat di 
bidang pembangunan sosial, 
ekonomi, budaya, fisik prasarana 
mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, dan monitoring 
evaluasi 

Pengembangan sistem 
manajemen pembangunan 
partisipatif 

Meningkatnya pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak 

Penguatan kapasitas perempuan 
berkontribusi dalam kegiatan 
ekonomi, sosial, politik, budaya dan 
perlindungan hak anak 

Peningkatan kesetaraan gender 
dan perlindungan anak 

Meningkatnya kesempatan kerja  Pengembangan kemampuan kerja 
dan berusaha (wirausaha),  
pengembangan program padat karya 
dan usaha produktif 

Peningkatan kesempatan kerja 
dan peluang kerja 

Terwujudnya perekonomian kota yang 
maju, kuat dan mandiri 

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pemberdayaan dan pengembangan 
ekonomi berbasis potensi lokal 
untuk meningkatkan PAD 

Optimalisasi potensi daerah 
untuk peningkatan kapasitas 
PAD 

Meningkatnya jumlah investasi Pengembangan Sektor Unggulan 
daerah dan penguatan promosi 

Peningkatan iklim investasi yang 
berdaya saing 

Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota 
tujuan wisata seni dan budaya 

Pemberdayaan masyarakat 
mengembangkan ekonomi kreatif 
berbasis seni budaya 
 

Peningkatan perekonomian kota 
yang maju, kuat dan mandiri 
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4. MISI MAPAN : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang 
akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
Terwujudnya reformasi birokrasi dan 
pelayanan publik berbasis E-
Government   

Meningkatknya pengelolaan kota dengan 
memanfaatkan teknologi informasi (Solo 
Smart City) 

optimalisasi pemanfaatan basis data 
terintegrasi dan teknologi informasi 

Pengembangan e-government 

Meningkatnya Kapasitas dan 
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 

Peningkatan kualitas aparatur dan 
manajemen kinerja pembangunan  

Penguatan reformasi birokrasi. 

Meningkatnya kinerja pembangunan 
daerah berwawasan kependudukan 
dan keberlanjutan lingkungan 

Meningkatnya kualitas implementasi 
perencanaan, pengendalian dan evaluasi 
kinerja pembangunan 

pengintegrasian data kependudukan 
untuk perencanaan dan evaluasi 
kinerja pembangunan 

Manajemen pembangunan 
berwawasan kependudukan 

Terkendalinya jumlah penduduk sesuai 
dengan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan 

Pengendalian laju pertumbuhan 
penduduk  

Pengendalian daya dukung dan 
daya tampung lingkungan 

Meningkatnya ketertiban, keamanan, 
penegakan hukum dan hak asasi 
manusia serta harmoni sosial 
masyarakat 

Menurunnya konflik antar golongan Penegakan hukum dan regulasi 
daerah dengan membuka ruang 
monitoring publik 

Peningkatan kondusivitas 
keamanan, ketertiban, 
kenyamanan kota  

Menurunnya pelanggaran produk hukum 
daerah   

Perluasan pendidikan kesadaran 
hukum masyarakat 

Pelembagaan budaya 
masyarakat tertib hukum  

5. MISI PAPAN: Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan 
berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan dan  yang berwawasan kependudukan, lingkungan, dan 
budaya 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
Tersedianya permukiman dan 
infrastruktur perkotaan yang 
berkualitas, merata, manusiawi, 
berkeadilan, berwawasan lingkungan 
dan siaga bencana 

Meningkatnya ketersediaan perumahan 
yang layak huni dan berkurangnya 
pemukiman kumuh 

Pemerataan pembangunan kawasan 
permukiman yang sehat dan 
berkeadilan 

Peningkatan kuantitas dan 
kualitas infrastruktur memenuhi 
Universal Access  

Meningkatnya kualitas sarana prasarana 
perhubungan yang berkualitas 

Pengembangan aksesibiltas dan 
kualitas transportasi dan lalu lintas 
yang tertib, lancar, nyaman, dan 
selamat 

Peningkatan infrastruktur 
perhubungan 

Meningkatnya kualitas pengelolaan 
persampahan 

Peningkatan pengelolaan 
persampahan dan limbah 

Peningkatan tata kelola 
lingkungan hidup 

Meningkatnya kesiapsiagaan sistem 
antisipasi risiko kebencanaan 

Peningkatan kapabilitas masyarakat 
siaga antisipasi resiko bencana 

Pengendalian kawasan rawan 
bencana 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
Meningkatnya sarana prasarana 
pendukung kegiatan ekonomi, sosial  
dan budaya yang berkualitas, merata, 
manusiawi, berkeadilan dan 
berwawasan lingkungan 

Meningkatnya kuantitas dan kualitas 
Ruang Publik 

Perencanaan dan Pengendalian tata 
kota menuju kota kreatif ekonomi, 
sosial, budaya melalui optimalisasi 
partisipasi masyakarat 

Perencanaan dan pengendalian 
tata kota berkarakter Eco 
Cultural City berbasis partisipasi 
publik 

Tersedianya sarana prasarana ekonomi 
yang berdaya saing 

Pemerataan aksesibiltas dan kualitas 
infrastruktur pendukung 
perekonomian yang berdaya saing 

Peningkatan infrastruktur 
pendukung perekonomian 

Tersedianya sarana prasarana sosial 
budaya 

Pengembangan aksesibiltas dan 
kualitas infrastruktur sosial budaya 
yang berkeadilan (inklusif) 

Peningkatan infrastruktur sosial 
budaya 
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C. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 
1. Arah Kebijakan dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2017 
Tema Pembangunan Nasional Tahun 2017 yaitu: Memacu 

Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan 
Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan 
Antarwilayah.  

 
Prioritas Pembangunan Nasional 2017 meliputi: 
a. Dimensi Pembangunan Manusia 

1) Revolusi Mental  
a) Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik  

i. Penegakan hukum dan disiplin aparat Pemerintah, penegak 
hukum dan masyarakat  

ii. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk 
mendorong kreatifitas masyarakat  

iii. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan 
iv. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik  

b) Reformasi Birokrasi Pemerintahan  
i. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, 

dan Birokrasi yang responsif)  
ii. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan 

azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif  
iii. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit 

dalam birokrasi  
c) Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa  

i. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif, dan 
professional) serta mendorong semangat inovasi dan 
kewirausahaan  

ii. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk 
dalam negeri  

iii. Internalisasi nilai-nilai persaingan yang sehat (cooperate and 
compete, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai 
tambah)  

d) Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa  
i. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur 

dan kerja keras)  
ii. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari 

intimidasi dan kekerasan (bullying free school environment)  
iii. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia 

(keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi)  
iv. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah 

air  
e) Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik  

i. Ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran 
kebencian  

ii. Pembangunan karakter melalui media public 
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2) Pembangunan Pendidikan 
a) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, 

serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, 
kualitas dan relevansi pendidikan menengah  

b) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan 
penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan 
pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan 
yang komprehensif dan kredibel   

c) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan 
penempatan guru  

d) Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan 
mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan  

e) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan 
layanan pendidikan anak usia dini  

f) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan 
pelatihan keterampilan kerja  

g) Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing 
pendidikan tinggi 

  
3) Pembangunan Kesehatan  

a) Memperkuat upaya promotif dan preventif  
b) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan: 

Pembiayaan kesehatan; Penyediaan, distribusi, dan mutu 
farmasi, alkes, dan makanan; Penguatan pelayanan kesehatan 
dasar dan rujukan; Penguatan sistem informasi, manajemen 
dan litbang kesehatan; Penyediaan, persebaran dan kualitas 
SDM kesehatan  

c) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat  
d) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi 
 
4) Pembangunan Perumahan dan Permukiman 

a) Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah 
terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta 
didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang 
memadai  

b) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan 
perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum 
dan pengelolaan sanitasi  

c) Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan 
melalui penerapan manajemen asset  

d) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan 
di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat  

e) Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur 
air minum dan sanitasi 
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b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan 
1) Kedaulatan Pangan  

a) Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas 
produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan 
berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah 
baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan 
dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 
desa pertanian organik  

b) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) 
pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; 
pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan 
cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) 
pengembangan sistem logistik ikan  

c) Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi 
masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur 
dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras 4. Mitigasi 
gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif 
perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian 

 
2) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan  

a) Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan 
batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non 
konvensional (shale gas dan CBM)  

b) Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) 
cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka 
menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi  

c) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran 
energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat; (ii) 
pemanfaatan bahan bakar nabati  

d) Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber 
Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas 
kota; (iii) konversi BBM ke BBG  

e) Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) 
pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk 
teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) 
peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO)  

f) Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan 
dan tepat sasaran  

g) Pemanfaatan optimum Sumber Daya Energi Terbarukan 
 
3) Kemaritiman dan Kelautan  

a) Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 
mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya  

b) Pengaturan dan pengendalian ALKI  
c) Penguatan lembaga pengawasan laut  
d) Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak 

Pidana  
e) Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda  
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f) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang 
berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi 
lokal dan kewilayahan  

g) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan  
h) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan 

kelestarian fungsi lingkungan laut  
i) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan 

SDM dan Iptek kelautan Meningkatkan harkat dan taraf hidup 
nelayan serta masyarakat pesisir 

 
4) Pariwisata  

a) Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak 
mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan 
wisatawan nusantara  

b) Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik 
daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri 
dan di luar negeri  

c) Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi 
usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta 
meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa 
pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjadi 
fokus pemasaran  

d) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber 
daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan 
nasional 
 

5) Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
a) Pertumbuhan Industri: Pengembangan perwilayahan industri di 

luar Pulau Jawa; Penumbuhan populasi industri dengan 
menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha; Peningkatan daya 
saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per 
tenaga kerja)  

b) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:  
i. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan 

industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan 
nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, 
terutama industri manufaktur, industri pangan, industri 
maritim, dan pariwisata.  

ii. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur  
iii. Pengembangan SDM dan IPTEK  
iv. Pengembangan regulasi dan kebijakan  
v. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian 
insentif fiskal dan non-fiskal. 
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c. Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan 
1) Pemerataan Antarkelompok Pendapatan  

a) Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan 
kerja dan usaha yang lebih luas: Memperluas industri 
manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang 
berkualitas; Mendorong pengeluaran pemerintah dan 
penciptaan investasi yang padat karya; Dukungan regulasi yang 
mendorong iklim investasi; Hubungan industrial yang harmonis.  

b) Pengembangan ekonomi produktif: Meningkatkan akses 
permodalan dan layanan kredit mikro; Pendampingan dan 
pengembangan kelompok usaha; Mendorong terwujudnya 
kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha  

c) Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui: Peningkatan 
ketersediaan infrastruktur dan sarana; Pengembangan dan 
penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar  

d) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif: 
Efektivitas program Bidik Misi; Penataan asistensi sosial: KIS, 
KIP, dan KKS; Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai 
Bersyarat/PKH 

 
2) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal  

a) Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara: Pembangunan 
infrastruktur Kawasan Perbatasan; Peningkatan keamanan 
wilayah perbatasan sebagai halaman depan Negara; 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan 
melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan 
ekonomi  

b) Pembangunan Daerah Tertinggal: Percepatan Pembangunan 
infrastruktur/konektivitas; Promosi potensi daerah tertinggal 
untuk mempercepat pembangunan; Pemenuhan kebutuhan 
pelayanan dasar public; Pengembangan perekonomian 
masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas 

 
3) Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan  

a) Pembangunan Perdesaan:  
i. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk 

permukiman transmigrasi  
ii. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha 

ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman 
transmigrasi  

iii. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, 
konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, 
supervisi dan pendampingan  

iv. Sinergi program pembangunan desa terpadu yang 
dikoordinir oleh pemerintah daerah  

v. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur 
pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa 
secara berkelanjutan  
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vi. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 
berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan 
perdesaan/trasmigrasi yang menuju klasterisasi 
permukiman  

vii. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan /transmigrasi 
untuk mendorong keterkaitan desa-kota  

b) Pembangunan Perkotaan:  
i. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional  
ii. Penerapan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP): tertata baik, 

aman, nyaman, dan layak huni (memiliki taman, fasilitas 
olahraga, dan sarana rekreasi)  

iii. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan 
bencana 4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing 
dan berbasis teknologi dan budaya local. 

 
4) Pengembangan Konektivitas Nasional 

a) Mempercepat pembangunan transportasi yang memperkuat 
konektivitas nasional (laut, darat dan udara)  

b) Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman melalui 
pengembangan 24 pelabuhan strategis  

c) Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik nasional  
d) Pembangunan transportasi multimoda untuk mendorong 

penurunan biaya logistik nasional  
e) Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan 

kewilayahan  
f) Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi 

untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, Industri, dan 
pusat-pusat pertumbuhan  

g) Mempercepat pembangunan infrastruktur broadband dan 
menjangkau seluruh wilayah R.I  

h) Mengembangkan transportasi massal perkotaan. 
 

2. Arah Kebijakan dan Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017 

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 
diarahkan terutama untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan 
dan energi serta percepatan pengurangan angka kemiskinan dan 
pengangguran. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 lebih 
ditujukan pada upaya-upaya antara lain: 
a.peningkatan produktivitas kedelai dan garam; 
b.program pembangunan 1000 embung melalui peningkatan kuantitas 

dan kualitas embung/tampungan air; 
c.peningkatan jaringan irigasi; 
d.pengembangan energi baru terbarukan; 
e.pemberian bantuan siswa miskin untuk pendidikan menengah dan 

khusus; 
f.pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN; 
g.peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; 
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h.penanganan infrastruktur pendukung pariwisata dan pengurangan 
kemiskinan; 

i.penanganan lahan kritis. 
 
Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 merupakan upaya guna mencapai 
target sasaran pembangunan daerah tahun 2017 yaitu: 
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8%; 
b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%; 
c. PDRB per kapita sebesar Rp. 26,06 juta; 
d. Indeks Gini sebesar 0,341 dan Indeks Williamson sebesar 0,6993; 
e. Persentase penduduk miskin sebesar 11,30-10,83%; 
f. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,40 dan Indeks 
a. Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,49; dan 
g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,49-4,27%. 

 
Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 

dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai 
berikut: 

Tabel 4.3 
Prioritas dan Fokus Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 

Prioritas Fokus Pembangunan 
a. Peningkatan ketahanan 

pangan dan energi 
melalui pembangunan 
pertanian dalam arti 
luas serta 
pengembangan dan 
pemanfaatan energi 
secara berkelanjutan 

a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian 
dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul 
bersertifikat tahan perubahan iklim dan OPT, 
pengembangan induk dan benih ikan unggul, 
pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, 
rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan 
perikanan; validasi RDKK dan pengendalian distribusi 
pupuk bersubsidi; menjamin ketersediaan BBM 
bersibsidi untuk nelayan; pengendalian hama terpadu; 
pengendalian alih fungsi lahan persawahan/pertanian; 
peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit 
unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; 
pemanfaatan lahan hutan dibawah tegakan; 
pembangunan dan peningkatan sarpras pelabuhan 
perikanan; pengembangan alat tangkap ikan ramah 
lingkungan; 

b. Peningkatan dan produktivitas kedelai antara lain 
melalui fasilitasi sarana produksi, optimalisasi 
pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas petani 
dengan pelatihan; 

c. Peningkatan kualitas mutu dan SDM IKM garam; dan 
perbaikan sistem penyimpanan dan pendistribusian 
garam rakyat; 

d. Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui 
pengembangan sertifikasi pangan organik, Prima 3 
serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi 
Seimbang dan Aman; 

e. Revitalisasi Balai Perbenihan pertanian, peternakan, 
perkebunan dan perikanan; 

f. Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas 
pangan melalui pengembangan pemanfaatan 
pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan 
pangan berbasis sumber daya lokal; penguatan 
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); 
peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan 
pangan masyarakat, pengembangan lumbung pangan 
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Prioritas Fokus Pembangunan 
masyarakat, peningkatan ketersediaan dan cadangan 
pangan masyarakat serta pengembangan cadangan 
pangan Provinsi Jawa Tengah;  

g. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses 
teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga 
dan akses pasar; 

h. Peningkatan ketersediaan air baku utamanya dengan 
memperbanyak pembangunan embung/tambungan air 
sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 
embung” serta mendorong dukungan Nasional, 
Kabupaten/kota dan masyarakat/swasta terhadap 
program tersebut; 

i. Peningkatan kondisi jaringan irigasi yang 
tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan utama 
penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong 
peningkatan partisipasi masyarakat; 

j. Peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui 
pembangunan jaringan listrik perdesaan, EBT, 
sambungan listrik murah, fasilitasi perijinan dan 
jaringan pelayanan dan akses listrik kepada PLN, 
fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang dan 
Cilacap serta mendorong upaya-upaya untuk hemat 
energi; 

b. Percepatan 
penanggulangan 
kemiskinan secara 
terpadu melalui 
pengurangan beban 
pengeluaran masyarakat 
miskin, peningkatan 
pendapatan masyarakat 
miskin serta 
pemberdayaan usaha 
ekonomi mikro dan 
kecil, petani, dan 
nelayan, difokuskan 
pada: 

a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, 
antara lain dengan: 
1) Pola sharing program dan pendanaan antara 

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, 
yaitu: 
a) Akses layanan pendidikan melalui pemberian 

Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pola sharing 
yaitu Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan 
Menengah dan Khusus, sedangkan Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar; 

b) Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan 
kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, 
dengan sharing pembiayaan Pemerintah Provinsi 
sebesar 40% dan Kabupaten/Kota sebesar 60%; 

c) Stimulan peningkatan kualitas Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH); 

2) Peningkatan pemenuhan kecukupan pangan, akses 
pelayanan dan infrastruktur dasar, diutamakan 
pada Kabupaten/Kecamatan/Desa dengan tingkat 
kemiskinan tinggi; 

3) Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang 
serta fasilitasi penyelenggaraan pasar murah 
menjelang lebaran; 

4) Fasilitasi pemenuhan dokumen kependudukan bagi 
kelompok rentan; 

5) Pemenuhan layanan kebutuhan dasar PMKS yang 
tidak produktif dengan pelibatan Pemerintah 
Daerah, Dasa Wisma (Dawis) serta Dunia Usaha dan 
Industri (DUDI) didukung dengan data pemetaan 
dan penyebaran PMKS; 

6) Peningkatan pelayanan adminduk bagi kelompok 
miskin melalui unit layanan penduduk miskin 
sebagai upaya mempermudah dalam mendapatkan 
layanan dasar; 

7) Peningkatan kesejahteraan pekerja dengan fasilitasi 
pembangunan perumahan layak huni dan murah 
bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial; 

b. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan 
masyarakat miskin antara lain: 
1) Peningkatan kemampuan berusaha dengan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi 
sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa 
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Prioritas Fokus Pembangunan 
berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian 
usaha serta kepastian harga jual/produk; 
pengembangan Usaha Kecil Menengah; peningkatan 
kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi 
kelompok Dawis; dan pelibatan DUDI untuk 
menumbuhkan kesempatan berusaha; 

2) Membangun sinergitas dengan dunia usaha, 
masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk 
berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan; 

3) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan 
pengembangan kewirausahaan; peningkatan 
kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan 
peningkatan prasarana, sarana, kurikulum dan 
profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK; 

4) Fasilitasi pelaksanaan transmigrasi untuk 
pemerataan penduduk; 

c. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, petani, 
dan nelayan, antara lain dengan: 
1) Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil 

Menengah; 
2) Fasilitasi perluasan akses permodalan, pasar dan 

jaminan harga; 
3) Fasilitasi kepengurusan sertifikat hak atas tanah 

kerjasama dengan BPN sehingga bisa digunakan 
sebagai agunan pengajuan kredit usaha; 

4) Peningkatan keterampilan petani dan nelayan; 
c. Peningkatan kualitas 

dan kompetensi sumber 
daya manusia 
diberbagai bidang dan 
layanan sosial dasar 
masyarakat 
secaraberkelanjutan, 
difokuskan pada: 

 

a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, 
kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan 
pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan 
menengah dan pendidikan khusus; peningkatan 
sarpras pendidikan guna memenuhi SPM dan SNP 
utamanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK di 
wilayah kecamatan yang belum memiliki satuan 
pendidikan menengah; pengembangan kurikulum 
muatan lokal dengan penambahan substansi 
kewirausahaan bagi siswa SMK serta penguasaan 
Bahasa Inggris bagi siswa SMA dan SMK; peningkatan 
kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga 
kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan 
pelatihan kompetensi teknis guru dan tenaga 
kependidikan; pengembangan potensi siswa dan 
peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-
lomba dan karya ilmiah; optimalisasi peran swasta dan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan 
program CSR dan partisipasi masyarakat dalam 
pembiayaan pendidikan; 

b. Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan 
dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana 
prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi 
pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga 
Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Dokter dan 
Bidan PTT; stimulan pemberian bantuan jamban 
keluarga di kab/kota; Peningkatan upaya pencegahan 
dan penanggulangan penyakit menular di 35 kab/kota; 
serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat di bidang kesehatan; 

c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak 
melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar serta 
penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak 
dan traffcking; 

d. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan 
peningkatan dan perluasan cakupan layanan KB; 

e. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok rentan 
dan PMKS dengan peningkatan jumlah PSKS, dan 
pembinaan kelompok binaan PMKS non panti. 
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Prioritas Fokus Pembangunan 
d. Penguatan potensi 

ekonomi kerakyatan 
berbasis komoditas 
lokal, industri kreatif 
dan sentra/klaster 
dalam rangka 
percepatan 
pengurangan 
pengangguran 

a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan 
UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan 
Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui 
Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan 
kelembagaan Koperasi; perluasan akses pembiayaan 
dengan pendampingan manajemen dan usaha; 
peningkatan kualitas sumber daya manusia 
pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan 
pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, 
bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan 
pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan 
pameran dan promosi;  

b. Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi 
lokal yang menyerap tenaga kerja; 

c. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, 
promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan 
mengoptimalkan perkuatan jejaring antar 
sentra/klaster industri dan mendorong penerapan 
standar mutu produk lokal; 

d. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa 
Tengah dengan pemberian kemudahan perizinan 
melalui PTSP, pengembangan klaster industri yang 
berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, 
peningkatan promosi, membangun citra positif potensi 
dan peluang investasi Jawa Tengah; 

e. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; 
perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; 
perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial 
ketenagakerjaan; 

f. Peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja serta 
peningkatan etos kerja untuk meningkatkan kondisi 
kerja yang kompetitif; perluasan dan pengembangan 
kesempatan bekerja; program magang kerja; perbaikan 
iklim serta penguatan hubungan industrial 
ketenagakerjaan; 

g. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah 
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 
melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, 
penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan 
kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta 
optimalisasi pemasaran pariwisata; 

e. Pemantapan 
pembangunan 
infrastruktur dengan 
memperhatikan 
keberlanjutan 
sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup 

a. Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan 
jembatan menuju Jawa Tengah bebas lubang dengan 
ruas tuntas utamanya pada ruas jalan provinsi eks alih 
status dari jalan kewenangan kabupaten/kota; 

b. Penanganan infrastruktur mendukung pengembangan 
wilayah (kabupaten yang tingkat ekonominya di bawah 
rata-rata provinsi) serta penghubung pusat kegiatan 
wilayah melalui peningkatan jalan penghubung 
Pantura-Pansela, jalur alternatif pantura, serta 
kawasan perbatasan antar provinsi; 

c. Penanganan infrastruktur pendukung pariwisata 
utamanya melalui peningkatan jalan dan 
perlengkapannya (Kawasan Dieng, Solo-Selo 
Borobudur, Sangiran, Curugsewu, Candi Gedongsongo, 
Agro Wisata Bandungan, Bledug Kuwu, Baturaden), 
pembangunan tugu batas di perbatasan Jateng-Jatim 
di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Blora, serta 
peningkatan pelayanan transportasi (penyelesaian 
pengembangan Bandara A. Yani, Bandara Dewandaru, 
Bandara Tunggul Wulung, Bandara Wirasaba, 
Pelabuhan Kendal, Pelabuhan Karimunjawa); 

d. Penanganan infrastruktur pendukung pengurangan 
kemiskinan pada daerah dengan tingkat kemiskinan 
tinggi melalui peningkatan aksesibilitas, serta 
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Prioritas Fokus Pembangunan 
peningkatan cakupan akses aman air minum dan 
sanitasi; 

e. Memfasilitasi percepatan penyelesaian dan 
operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis 
di Jawa Tengah diantaranya Jalan Tol (Bawen-Solo, 
Pejagan-Semarang); JJLS; Bandara Internasional A. 
Yani Semarang; Pelabuhan Tanjung Emas; Waduk 
(Logung, Pidekso, Gondang, Kuningan); DI Slinga 
Purbalingga; Reaktivasi KA; Jalan Nasional (antara lain 
Pelebaran Klampok - Banjarnegara, Wangon-
Temanggung, Tegal - Purwokerto);  

f. Peningkatan penanganan banjir pada Wilayah Sungai 
Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di S. Bodri, 
Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, 
Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai 
kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan 
Solo, BKT, Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, 
Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, progo, 
Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, 
Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura; 

g. Rehabilitasi untuk menurunkan luas lahan kritis serta 
konservasi DAS dengan penanaman vegatif dan sipil 
teknis; 

h. Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan 
air limbah melalui Program Penilaian Kinerja 
Perusahaan dan Program Kali Bersih, Pembangunan 
IPAL di sentra-sentra IKM dan Peningkatan kapasitas 
pelaku usaha UMKM; 

i. Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana 
melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; 
Penangan darurat pasca banjir/longsor; 

j. Percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir 
sampah (TPA Regional); 

f. Pemantapan 
implementasi reformasi 
birokrasi menuju 
penyelenggaraan tata 
kelola pemerintahan 
yang bersih dan baik 

a. Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area 
perubahan, yaitu: 
1) Organisasi, meliputi penataan organisasi yang tepat 

fungsi dan tepat ukuran, fasilitasi usulan 
pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat 
daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non 
Struktural; 

2) Tatalaksana, meliputi penyusunan sistem, proses 
dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, 
terukur dan sesuai prinsipprinsip good governance 
melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi 
berbasis teknologi informasi; penanganan 
pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi 
informasi; pelaksanaan survei kepuasan 
masyarakat (SKM) pelayanan publik;  

3) Peraturan perundang-undangan, meliputi regulasi 
yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan 
kondusif, melalui harmonisasi peraturan 
perundangan daerah yang disesuaikan dengan 
dinamika perubahan penyelenggaraan 
pemerintahan dan tuntutan masyarakat diikuti 
dengan penindakan pelanggar peraturan daerah; 

4) Sumber daya manusia aparatur, meliputi 
penciptaan aparatur yang berintegritas, netral, 
kompeten, kapabel, profesional yang didukung oleh 
sistem rekruitmen dan promosi aparatur yang 
berbasis kompetensi, transparan, serta 
memperoleh gaji dan bentuk jaminan 
kesejahteraan yang sepadan. Kondisi tersebut 
ditempuh melalui penghitungan kebutuhan 
pegawai dengan analisis jabatan dan analisis beban 
kerja, penyusunan peta jabatan, penetapan 
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Prioritas Fokus Pembangunan 
nomenklatur jabatan fungsional umum dan 
fungsional tertentu/khusus, pengadaan pegawai 
pada formasi tertentu dengan seleksi/tes Computer 
Asissted Test (CAT) dan sistem pembinaan karier 
yang terbuka; 

5) Pengawasan, meliputi peningkatan 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 
bebas KKN melalui Implementasi aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah; 
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
pembangunan Zona Integritas, transparansi 
pengadaan barang/jasa pemerintah, serta 
penanganan pengaduan masyarakat melalui 
berbagai media; 

6) Akuntabilitas, melalui peningkatan kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja birokrasi melalui 
pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

7) Pelayanan publik, meliputi pelayanan prima sesuai 
kebutuhan dan harapan masyarakat melalui 
peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, 
mudah, dan pasti; penanganan pengaduan 
masyarakat; penerapan Sistem Manajemen Mutu 
(SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008; 

8) Pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), 
meliputi birokrasi yang memiliki integritas dan 
kinerja tinggi melalui peningkatan perubahan cara 
pandang dan perilaku dari birokrat menjadi 
pelayan publik dan pengembangan budaya kerja; 

b. Pemantapan kondusivitas wilayah terhadap potensi 
gangguan keamanan dan antisipasi pasca 
pelaksanaan Pilkada; 

c. Penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan aset 
daerah; 

d. Pelestarian nilai-nilai luhur Pancasila melalui 
pengembangan seni, budaya daerah dan olahraga 
serta menghidupkan kembali budaya gotong royong 
dan handarbeni; 

e. Penataan administrasi kependudukan guna 
peningkatan kualitas penyediaan pelayanan dasar 
bagi masyarakat; 

f. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat 
melalui peningkatan sarana dan prasarana dan 
pengembangan layanan perpustakaan daerah, serta 
pengembnagan jaringan kemitraan. 

 
 

3. Prioritas dan Sasaran RKPD Kota Surakarta Tahun 2017 
Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang 

paling tinggi relasinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. 
Selain itu, prioritas pembangunan Kota Surakarta tahun 2017 disusun 
dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat 
kota, provinsi maupun nasional, yakni: 
a. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang tahap ketiga (2015-2019); 
b. Prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP tahun 2017 

dan RPJMN tahun 2015-2019, termasuk 9 Agenda Pembangunan Nasional 
(Nawacita); 

c. Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2016 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018; 

d. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Surakarta pada penyusunan RKPD 2017;  
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e. Hasil evaluasi kinerja pembangunan seperti evaluasi hasil RKPD Kota 
Surakarta tahun 2015, dan hasil evaluasi MDGs Tahun 2015. 

f. Komitmen nasional seperti Sustainable Development Goals /SDG’s yang 
mencakup 17 tujuan yaitu: 

1) Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun. 
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan 

gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan. 
3) Memastikan hidup sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua 

orang di semua usia. 
4) Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta 

mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. 
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan 

dan anak perempuan. 
6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang 

berkelanjutan bagi semua. 
7) Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, 

berkelanjutan dan modern bagi semua. 
8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan 
yang layak bagi semua. 

9) Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan 
industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan 
inovasi. 

10) Mengurangi ketimpangan di dalam dan diantara negara-negara. 
11) Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, 

tangguh, dan berkelanjutan. 
12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 
13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi  perubahan iklim dan 

dapak-dampaknya. 
14) Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan 

samudera, laut dan sumberdaya untuk pembangunan yang 
berkelanjutan. 

15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan 
berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara 
berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi 
tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman 
hayati. 

16) Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk 
pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan  
bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan 
inklusif di semua tingkatan. 

17) Memperkuat sarana pelaksanaan revitalisasi kemitraan global untuk 
pembangunan berkelanjutan. 

 
Penyusunan prioritas program/kegiatan SKPD disusun dengan 

menggunakan beberapa kriteria, antara lain: 
a. Kegiatan Unggulan dan Prioritas yang telah disepakati dalam 

Musrenbangkot tahun 2016; 
b. Program/Kegiatan yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan. 
c. Program/Kegiatan yang mengarah pada pemecahan isu strategis Kota 

Surakarta, meliputi: 
1) Perwujudan kesejahteraan masyarakat: mapan, aman, nyaman 
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2) Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan (Governance): Bersih, 
Transparan, Kolaboratif, Demokratis dan Akuntabel. 

3) Peningkatan daya saing daerah: meraih keunggulan. 
4) Perwujudan lingkungan hidup: sehat, selamat, bermartabat 
5) Pengurangan Kesenjangan wilayah: Koneksitas & pemerataan yang 

berkeadilan 
d. Program/Kegiatan yang mengarah pada pelaksanaan prioritas 

pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah. 
e. Program/Kegiatan yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran DPRD. 
f. Program/Kegiatan yang sesuai dengan tujuan Sustainable Development 

Goals (SDG’s). 
 
Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2017 yaitu: “Meningkatkan 

Jejaring Perdagangan, Pariwisata, dan Budaya untuk Memperkuat 
Produktivitas Kota”. Arah kebijakan pembangunan tahun 2017 yaitu: 
a. Kemudahan pelayanan publik yang transparan, responsif, tidak 

diskriminasi dan demokratis, dengan fokus pada: 
1) Pengembangan Sistem Informasi E-Government yang terintegrasi dan 

optimalisasi pemanfaatannya dalam pelayanan publik 
2) Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan daerah 

berbasis masyarakat 
3) Standar pendataan antar-SKPD dengan BPS 
4) Penguatan kelembagaan dan peningkatan layanan bidang 

perlindungan khusus (intervensi terhadap permasalahan korban 
kekerasan, penelantaran, eksploitasi, disabilitas, ABH, kesehatan 
jiwa). 

b. Pemberdayaan masyarakat dan umkm melalui pengembangan ekonomi 
kreatif serta standarisasi kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, 
dengan fokus pada: 

1) Penguatan pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat yang 
meliputi pengembangan infrastruktur ekonomi kerakyatan mencakup 
peningkatan SDM yang berdaya saing, sinergitas UMKM dan industri 
seta penciptaan iklim investasi yang kompetitif. 

2) Pengembangan kompetensi ekonomi lokal yang meliputi penguatan 
kebijakan yang berpusat pada klaster dan penguatan lingkungan 
ekonomi 

3) Sinergitas stakeholder terkait sebagai dasar pelaksanaan 
pengembangan Kota Kreatif 

4) Mewujudkan perencanaan Kota Kreatif yang terpadu sehingga dapat 
tercapainya efisiensi penggunaan sumberdaya lokal 

5) Kota Surakarta memiliki data Ekonomi Kreatif sehingga dapat 
menunjang penelitian terkait dalam rangka pengembangan Ekonomi 
Kreatif 

6) Penguatan database potensi ekonomi kreatif yang berkelanjutan 
7) Pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis seni budaya Solo 

terutama sektor: Desain, Fesyen (fashion), Kerajinan (craft), Seni 
Pertunjukan (showbiz), Barang Seni, dan Kuliner 

8) Pengembangan ekonomi digital dan pemanfaatan teknologi dalam 
manajemen dan pemasaran produk industri 
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c. Pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan tanpa 
diskriminasi, dengan fokus pada: 

1) Upaya terpadu dalam rangka penurunan AKI, AKB, Angka Kesakitan 
TB/DB/HIV AIDS dan Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui 
pendekatan partisipasi masyarakat dan kerjasama stakeholders 

2) Peningkatan Kesehatan anak sekolah dan remaja 
3) Peningkatan kesehatan usia produktif dan lansia 
4) Peningkatan status gizi masyarakat 
5) Peningkatan kualitas lingkungan 
6) Peningkatan akses, mutu dan standar fasilitas pelayanan kesehatan 

dasar dan pelayanan kesehatan rujukan 
7) Peningkatan ketersediaan dan mutu SDM Kesehatan 
8) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Farmasi, alat Kesehatan dan 

Makanan 
9) Peningkatan Pelayanan Puskesmas dengan pola tata kelola BLUD 

10) Peningkatan kesadaran ibu tentang pemberian ASI Eksklusif 
11) Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Pola Prilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) 
12) Peningkatan cakupan layanan KB di Puskesmas dan Rumah Sakit 
13) Peningkatan cakupan layanan PAUD 
14) Penurunan angka putus sekolah pada jenjang dikdas melalui 

pendampingan terintegrasi yang dilakukan oleh sekolah, pengawas 
sekolah, pekerja sosial dan orang tua 

15) Penguatan karakter budaya lokal melalui pendidikan sejak usia dini 
16) Penguatan pendidikan kesehatan reproduksi sejak memasuki usia 

remaja 
d. Penyediaan sarana prasarana publik yang menyeluruh melalui penyediaan 

perumahan, permukiman serta ruang publik yang mendorong 
pertumbuhan jasa berbasis wisata dan budaya masyarakat, dengan fokus 
pada: 

1) Perumahan dan Permukiman 
 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 
 Pembangunan Rusunawa 
 Penataan Bantaran Kalipepe. 

2) Sanitasi Kota 
 Peningkatan Akses Air Limbah Domestik/Perumahan 
 Peningkatan TPA Putri Cempo/ Pemb TPA Regional 
 Pematusan daerah genangan 

3) Air Minum 
 Peningkatan Akses Air Minum 

4) Pembangunan kepemudaan 
5) Penanggulangan Kemiskinan 
6) Kerjasama pembangunan antardaerah  
7) Pengembangan wisata dengan fokus pada MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, dan Exhibition) 
e. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Seimbang Dan Selaras 

Dengan Lingkungan. 
1) Penataan Kawasan Strategis Kota 

 Penataan Kawasan Sriwedari 
 Penataan Koridor Strategis 
 Pengembangan Kawasan STP 
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2) Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif 
3) Perhubungan dan Transportasi 

 Koridor BST 
 Jalan Lingkar Timur-Selatan 
 Penyediaan jalur bersepeda 
 Penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 
 Pengembangan Angkutan Publik yang menjangkau kawasan 

terisolir dengan pusat kegiatan (perekonomian)  
4) Perbaikan akses jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra 

produksi UMKM dan/atau industri rumahan ke pusat pemasaran.  
5) Penataan Pemakaman Umum 
6) Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat 

 
Perincian fokus prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dapat 

dilihat pada tabel 4.4 berikut.  
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Tabel 4.2. 
Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2017 dan Keterkaitannya dengan Isu Strategis Kota, Prioritas Provinsi  

dan Prioritas Nasional (Nawacita) 
 

NO 
Isu Strategis 

Kota Prioritas Fokus Pembangunan daerah 
Prioritas RKPD 

Jawa Tengah 2017 
Prioritas Nasional 

(NAWACITA) 
1 Perwujudan Tata 

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

 

Kemudahan 
pelayanan publik 
yang transparan, 
responsif, tidak 
diskriminasi dan 
demokratis, dan 
dan penciptaan 
kondusivitas 
wilayah. 

a. Pengembangan Sistem Informasi E-
Government yang terintegrasi dan 
optimalisasi pemanfaatannya dalam 
pelayanan publik 

b. Penguatan kapasitas masyarakat dalam 
proses pembangunan daerah berbasis 
masyarakat 

c. Standar pendataan antar-SKPD dengan 
BPS 

d. Penguatan kelembagaan dan peningkatan 
layanan bidang perlindungan khusus 
(intervensi terhadap permasalahan korban 
kekerasan, penelantaran, eksploitasi, 
disabilitas, ABH, kesehatan jiwa) 

 

Prioritas 6. 
Pemantapan 
implementasi 
reformasi birokrasi 
menuju 
penyelenggaraan 
tata kelola 
pemerintahan yang 
bersih dan baik. 

Prioritas 2: engembangkan 
tata kelola pemerintahan 
yang bersih, efektif, 
demokratis, dan terpercaya. 
 
Prioritas 4: Memperkuat 
kehadiran negara dalam 
melakukan reformasi sistem 
dan penegakan hukum yang 
bebas korupsi, bermartabat, 
dan terpercaya. 
 
Prioritas 1: menghadirkan 
kembali negara untuk 
melindungi segenap bangsa 
dan memberikan rasa aman 
kepada seluruh warga 
negara. 
 
Prioritas 9. memperteguh 
kebhinekaan dan 
memperkuat restorasi sosial 
Indonesia 

2  Perwujudan 
kesejahteraan 
masyarakat: 
mapan, aman, 
nyaman 

Pemberdayaan 
masyarakat dan 
umkm melalui 
pengembangan 
ekonomi kreatif 

a. Penguatan pengembangan ekonomi lokal 
berbasis masyarakat yang meliputi 
pengembangan infrastruktur ekonomi 
kerakyatan mencakup peningkatan SDM 
yang berdaya saing, sinergitas UMKM dan 

Prioritas 4. 
Penguatan potensi 
ekonomi kerakyatan 
berbasis komoditas 
lokal, industri 

Prioritas 7: Mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik. 
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NO 
Isu Strategis 

Kota Prioritas Fokus Pembangunan daerah 
Prioritas RKPD 

Jawa Tengah 2017 
Prioritas Nasional 

(NAWACITA) 
 Peningkatan 

daya saing 
daerah: meraih 
keunggulan. 

 
 

serta 
standarisasi 
kualitas dan 
kompetensi 
sumber daya 
manusia 

industri seta penciptaan iklim investasi 
yang kompetitif. 

b. Pengembangan kompetensi ekonomi lokal 
yang meliputi penguatan kebijakan yang 
berpusat pada klaster dan penguatan 
lingkungan ekonomi 

c. Sinergitas stakeholder terkait sebagai dasar 
pelaksanaan pengembangan Kota Kreatif 

d. Mewujudkan perencanaan Kota Kreatif 
yang terpadu sehingga dapat tercapainya 
efisiensi penggunaan sumberdaya lokal 

e. Kota Surakarta memiliki data Ekonomi 
Kreatif sehingga dapat menunjang 
penelitian terkait dalam rangka 
pengembangan Ekonomi Kreatif 

f. Penguatan database potensi ekonomi 
kreatif yang berkelanjutan 

g. Pengembangan usaha ekonomi kreatif 
berbasis seni budaya Solo terutama sektor: 
Desain, Fesyen (fashion), Kerajinan (craft), 
Seni Pertunjukan (showbiz), Barang Seni, 
dan Kuliner 

h. Pengembangan ekonomi digital dan 
pemanfaatan teknologi dalam manajemen 
dan pemasaran produk industri 

kreatif dan 
sentra/klaster 
untuk pengurangan 
pengangguran; 
 
Prioritas 1. 
Peningkatan 
ketahanan pangan 
dan energi melalui 
pembangunan 
pertanian dalam arti 
luas serta 
pengembangan dan 
pemanfaatan energi 
secara 
berkelanjutan; 

Prioritas 6: Meningkatkan 
produktivitas rakyat dan 
daya saing di pasar 
Internasional 
 
 

   
   
   

3  Perwujudan 
kesejahteraan 
masyarakat: 
mapan, aman, 
nyaman 

 

Pengembangan 
layanan 
pendidikan dan 
kesehatan yang 
merata dan 
tanpa 

a. Upaya terpadu dalam rangka penurunan 
AKI, AKB, Angka Kesakitan TB/DB/HIV 
AIDS dan Penyakit Tidak Menular (PTM) 
melalui pendekatan partisipasi masyarakat 
dan kerjasama stakeholders 

b. Peningkatan Kesehatan anak sekolah dan 

Prioritas 3. 
Peningkatan 
kualitas dan 
kompetensi sumber 
daya manusia 
diberbagai 

Prioritas 5: Meningkatkan 
kualitas hidup manusia dan 
masyarakat Indonesia  

Prioritas 8: melakukan 
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NO 
Isu Strategis 

Kota Prioritas Fokus Pembangunan daerah 
Prioritas RKPD 

Jawa Tengah 2017 
Prioritas Nasional 

(NAWACITA) 
diskriminasi remaja 

c. Peningkatan kesehatan usia produktif dan 
lansia 

d. Peningkatan status gizi masyarakat 
e. Peningkatan kualitas lingkungan 
f. Peningkatan akses, mutu dan standar 

fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan 
pelayanan kesehatan rujukan 

g. Peningkatan ketersediaan dan mutu SDM 
Kesehatan 

h. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu 
Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan 

i. Peningkatan Pelayanan Puskesmas dengan 
pola tata kelola BLUD 

j. Peningkatan kesadaran ibu tentang 
pemberian ASI Eksklusif 

k. Peningkatan Kesadaran Masyarakat 
terhadap Pola Prilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) 

l. Peningkatan cakupan layanan KB di 
Puskesmas dan Rumah Sakit 

m. Peningkatan cakupan layanan PAUD 
n. Penurunan angka putus sekolah pada 

jenjang dikdas melalui pendampingan 
terintegrasi yang dilakukan oleh sekolah, 
pengawas sekolah, pekerja sosial dan orang 
tua 

o. Penguatan karakter budaya lokal melalui 
pendidikan sejak usia dini 

p. Penguatan pendidikan kesehatan 
reproduksi sejak memasuki usia remaja 
 

bidang dan layanan 
sosial dasar 
masyarakat secara 
berkelanjutan;  

revolusi karakter bangsa. 
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NO 
Isu Strategis 

Kota Prioritas Fokus Pembangunan daerah 
Prioritas RKPD 

Jawa Tengah 2017 
Prioritas Nasional 

(NAWACITA) 
4  Pengurangan 

Kesenjangan 
wilayah: 
Koneksitas & 
pemerataan 
yang 
berkeadilan 

 

Penyediaan 
sarana 
prasarana publik 
yang menyeluruh 
melalui 
penyediaan 
perumahan, 
permukiman 
serta ruang 
publik yang 
mendorong 
pertumbuhan 
jasa berbasis 
wisata dan 
budaya 
masyarakat 

a. Perumahan dan Permukiman 
 Penataan Kawasan Permukiman 

Kumuh Perkotaan 
 Pembangunan Rusunawa 
 Penataan Bantaran Kalipepe. 

b. Sanitasi Kota 
 Peningkatan Akses Air Limbah 

Domestik/Perumahan 
 Peningkatan TPA Putri Cempo/ Pemb 

TPA Regional 
 Pematusan daerah genangan 

c. Air Minum 
 Peningkatan Akses Air Minum 

d. Pembangunan kepemudaan 
e. Penanggulangan Kemiskinan 
f. Kerjasama pembangunan antardaerah  
g. Pengembangan wisata dengan fokus pada 

MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan 
Exhibition) 

2. Percepatan 
penanggulangan 
kemiskinan secara 
terpadu melalui 
upaya 
pengurangan beban 
pengeluaran 
masyarakat miskin, 
peningkatan 
pendapatan 
masyarakat miskin, 
dan pemberdayaan 
ekonomi mikro 
dan kecil untuk 
masyarakat miskin; 

Prioritas 4: Optimalisasi 
pembangunan infrastruktur 
dan pengembangan teknologi 
guna meningkatkan daya 
saing daerah. 
Prioritas 5: Meningkatkan 
kualitas hidup manusia dan 
masyarakat Indonesia  
 
Prioritas 7: Mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik. 
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NO 
Isu Strategis 

Kota Prioritas Fokus Pembangunan daerah 
Prioritas RKPD 

Jawa Tengah 2017 
Prioritas Nasional 

(NAWACITA) 
5  Pengurangan 

Kesenjangan 
wilayah: 
Koneksitas & 
pemerataan 
yang 
berkeadilan 

 Perwujudan 
lingkungan 
hidup: sehat, 
selamat, 
bermartabat 

 

Pemerataan 
pembangunan 
infrastruktur 
yang seimbang 
dan selaras 
dengan 
lingkungan 

a. Penataan Kawasan Strategis Kota 
 Penataan Kawasan Sriwedari 
 Penataan Koridor Strategis 
 Pengembangan Kawasan STP 

b. Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif 
c. Perhubungan dan Transportasi 

 Koridor BST 
 Jalan Lingkar Timur-Selatan 
 Penyediaan jalur bersepeda 
 Penyediaan Zona Selamat Sekolah 

(ZoSS) 
 Pengembangan Angkutan Publik yang 

menjangkau kawasan terisolir dengan 
pusat kegiatan (perekonomian)  

d. Perbaikan akses jalan dan jembatan yang 
menghubungkan sentra produksi UMKM 
dan/atau industri rumahan ke pusat 
pemasaran.  

e. Penataan Pemakaman Umum 
f. Pembangunan infrastruktur berbasis 

masyarakat 

Prioritas 5. 
Pemantapan 
pembangunan 
infrastruktur 
dengan 
memperhatikan 
keberlanjutan 
sumberdaya alam 
dan lingkungan 
hidup serta 
pengurangan risiko 
bencana;  

Prioritas 4: Optimalisasi 
pembangunan infrastruktur 
dan pengembangan teknologi 
guna meningkatkan daya 
saing daerah. 
 
Prioritas 3. membangun 
Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam 
kerangka negara kesatuan. 
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Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Surakarta Tahun 2017, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara 

lebih sistematis melalui Program Prioritas Daerah Tahun 2017 yang bersifat strategis, berdampak luas, dan dapat dirasakan 
langsung oleh masyarakat, seperti terlihat pada Tabel 4.5. berikut. 

Tabel 4.5. 
Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota dengan Program, Indikator dan target Kinerja Tahun 2017 

 

NO Prioritas Fokus pembangunan daerah Indikator Kinerja Target Program Urusan  SKPD  
1 Kemudahan 

pelayanan 
publik yang 
transparan, 
responsif, tidak 
diskriminasi 
dan demokratis, 
dan dan 
penciptaan 
kondusivitas 
wilayah. 

a. Pengembangan Sistem 
Informasi E-Government 
yang terintegrasi dan 
optimalisasi 
pemanfaatannya dalam 
pelayanan publik 

Persentase SKPD yang 
melaksanakan integrasi 
aplikasi E-governance 
(diseminasi informasi, E-
layanan, E-komplain, E-
aspirasi 

17,07% a. Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

Dishubkom
info 

Persentase kepemilikan 
dokumen administrasi 
kependudukan 

92,63% Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Administrasi 
Kependudukan 
dan Catatan 
Sipil 

Dispendukc
apil 

Jumlah pengunjung 
perpustakaan 

539.024 
orang 

a. Program Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 

perpustakaan Kantor 
Arpusda 

Jumlah Pengunjung 
Taman Cerdas 

75.000 
orang 

b. Supervisi, pembinaan 
dan stimulasi pada 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan sekolah 
dan perpustakaan 
masyarakat 
 

perpustakaan Kantor 
Arpusda 



IV - 45 
 

NO Prioritas Fokus pembangunan daerah Indikator Kinerja Target Program Urusan  SKPD  
Persentase SKPD yang 
menerapkan pengelolaan 
arsip secara baku 

58,95% a. Program perbaikan 
sistem administrasi 
kearsipan 

b. Program penyelamatan 
dan pelestarian 
dokumen/arsip daerah 

Kearsipan  Kantor 
Arpusda 

Persentase 
Dokumen/arsip daerah 
kuno yang telah di 
duplikat dalam bentuk 
informasi digital) 

10% 

b. Penguatan kapasitas 
masyarakat dalam proses 
pembangunan daerah 
berbasis masyarakat 

Persentase jumlah 
Swadaya Masyarakat 
terhadap total Program 
pemberdayaan 
masyarakat kelurahan 

12% a. Program peningkatan 
partisipasi masyarakat 
dalam membangun desa 

Pemberdayaan 
masyarakat dan 
desa 

Bapermas 
PP dan KB 

Persentase kelompok 
masyarakat yang 
mendapatkan 
peningkatan wawasan 
kebangsaan 

64,86% b. Program peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan lingkungan 

c. Program Pengembangan 
Kemitraan Wawasan 
Kebangsaan 

d. Program pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 
kriminal 

Ketenteraman, 
ketertiban 
umum, dan 
pelindungan 
masyarakat  
 

Satpol PP 

Cakupan penanganan 
keamanan, ketertiban 
dan kenyamanan 
lingkungan 

100% 

Persentase tutor 
pendidikan pendahuluan 
bela negara 

45,00% 

Persentase Penyelesaian 
Pelanggaran Perda 

80,00%   

c. Standar pendataan antar-
SKPD dengan BPS 

Persentase ketersediaan 
data perencanaan sesuai 

10,66% Program pengembangan 
data/informasi/statistik 

Statistik Bappeda 
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NO Prioritas Fokus pembangunan daerah Indikator Kinerja Target Program Urusan  SKPD  
Standar Kebutuhan 
Layanan Data 

daerah 

d. Penguatan kelembagaan 
dan peningkatan layanan 
bidang perlindungan 
khusus (intervensi 
terhadap permasalahan 
korban kekerasan, 
penelantaran, eksploitasi, 
disabilitas, ABH, kesehatan 
jiwa) 

Partisipasi angkatan 
kerja perempuan 

53,71 a. Program keserasian 
kebijakan peningkatan 
kualitas Anak dan 
Perempuan  

b. Program Peningkatan 
peran serta dan 
kesetaraan jender 
dalam pembangunan 

Pemberdayaan 
dan 
Perlindungan 
anak 

Bapermas 
PP dan KB 

Cakupan perempuan 
dan anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan layanan 
bantuan hukum 

100 

2 Pemberdayaan 
masyarakat dan 
umkm melalui 
pengembangan 
ekonomi kreatif 
serta 
standarisasi 
kualitas dan 
kompetensi 
sumber daya 
manusia 

a. Penguatan pengembangan 
ekonomi lokal berbasis 
masyarakat yang meliputi 
pengembangan 
infrastruktur ekonomi 
kerakyatan mencakup 
peningkatan SDM yang 
berdaya saing, sinergitas 
UMKM dan industri seta 
penciptaan iklim investasi 
yang kompetitif. 

Persentase Pertumbuhan 
Tenaga Kerja KUMKM 
yang dibina 

2,01% a. Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah 

b. Program Peningkatan 
kualitas kelembagaan 
koperasi 

Koperasi dan 
UKM 

Disperindag 

Persentase Koperasi 
Sehat 

10% 

Jumlah perizinan 500 a. Program Peningkatan 
Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

b. Program Peningkatan 
Iklim Investasi dan 
Realisasi Investasi 

Penanaman 
modal 

BPMPT 

b. Pengembangan kompetensi 
ekonomi lokal yang 
meliputi penguatan 
kebijakan yang berpusat 
pada klaster dan 

Persentase wirausaha 
baru 

10% a. Program Pengembangan 
Industri Kecil dan 
Menengah 

b. Program Peningkatan 
Kemampuan Teknologi 

Perindustrian Disperindag  
 

Persentase klaster 
industri yang 
berkembang 

7,14% 
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NO Prioritas Fokus pembangunan daerah Indikator Kinerja Target Program Urusan  SKPD  
penguatan lingkungan 
ekonomi  

c. Sinergitas stakeholder 
terkait sebagai dasar 
pelaksanaan 
pengembangan Kota Kreatif 

d. Mewujudkan perencanaan 
Kota Kreatif yang terpadu 
sehingga dapat tercapainya 
efisiensi penggunaan 
sumberdaya lokal 

e. Kota Surakarta memiliki 
data Ekonomi Kreatif 
sehingga dapat menunjang 
penelitian terkait dalam 
rangka pengembangan 
Ekonomi Kreatif 

f. Penguatan database 
potensi ekonomi kreatif 
yang berkelanjutan 

g. Pengembangan usaha 
ekonomi kreatif berbasis 
seni budaya Solo terutama 
sektor: Desain, Fesyen 
(fashion), Kerajinan (craft), 
Seni Pertunjukan 
(showbiz), Barang Seni, dan 
Kuliner. 

h. Pengembangan ekonomi 

Industri 
c. Program Penataan 

Struktur Industri 
Persentase Pasar Rakyat 
yang representatif 

2,27% a. Program Perlindungan 
Konsumen dan 
pengamanan 
perdagangan 

b. Program Pembangunan 
Infrastruktur Perdesaan 

Perdagangan  Disperindag  
Dinas 
Pengelola 
Pasar 

Persentase terlindungnya 
konsumen 

77,52% 
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NO Prioritas Fokus pembangunan daerah Indikator Kinerja Target Program Urusan  SKPD  
digital dan pemanfaatan 
teknologi dalam 
manajemen dan pemasaran 
produk industri 

3 Pengembangan 
layanan 
pendidikan dan 
kesehatan yang 
merata dan 
tanpa 
diskriminasi 

a. Upaya terpadu dalam 
rangka penurunan AKI, 
AKB, Angka Kesakitan 
TB/DB/HIV AIDS dan 
Penyakit Tidak Menular 
(PTM) melalui pendekatan 
partisipasi masyarakat dan 
kerjasama stakeholders 

b. Peningkatan Kesehatan 
anak sekolah dan remaja 

c. Peningkatan kesehatan 
usia produktif dan lansia 

d. Peningkatan status gizi 
masyarakat 

e. Peningkatan kualitas 
lingkungan 

f. Peningkatan akses, mutu 
dan standar fasilitas 
pelayanan kesehatan dasar 
dan pelayanan kesehatan 
rujukan 

g. Peningkatan ketersediaan 
dan mutu SDM Kesehatan 

h. Peningkatan Ketersediaan 
dan Mutu Farmasi, alat 

Angka kematian ibu  52,28 1) Program peningkatan 
keselamatan ibu 
melahirkan dan anak 

2) Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

3) Program pengadaan, 
peningkatan dan 
perbaikan sarana dan 
prasarana 
puskesmas/ 
puskesmas pembantu 
dan jaringannya 

4) Program pengadaan, 
peningkatan sarana 
dan prasarana rumah 
sakit/rumah sakit 
jiwa/rumah sakit 
paru-paru/rumah 
sakit mata 

5) Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

6) Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

7) Program Perbaikan 

Kesehatan DKK 
RSUD Angka Kematian Bayi  2,50 

Angka Kematian Balita 3,40 
Angka kesakitan DBD 65,00 
Angka kesakitan TB 124 
Proporsi kasus hipertensi 
di fasilitas pelayanan 
kesehatan 

22,00 

Proporsi kasus DM di 
fasilitas pelayanan 
kesehatan 

22,00 

Cakupan pelayanan 
persalinan di Puskesmas 
dan jaringannya 

100,00 

Cakupan skrining 
kesehatan siswa 
pendidikan dasar kelas 1 
dan 7 

100,00 

Cakupan skrining 
kesehatan reproduksi 
penduduk dewasa (usia 
15-59 tahun) 

100,00 

Cakupan skrining 
kesehatan lansia 

100,00 

Rasio rumah sakit 0,24 
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NO Prioritas Fokus pembangunan daerah Indikator Kinerja Target Program Urusan  SKPD  
Kesehatan dan Makanan 

i. Peningkatan Pelayanan 
Puskesmas dengan pola 
tata kelola BLUD 

j. Peningkatan kesadaran ibu 
tentang pemberian ASI 
Eksklusif 

k. Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat terhadap Pola 
Prilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) 

Jumlah kunjungan 
puskesmas per orang per 
hari 

137 Gizi Masyarakat 
8) Program Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
Cakupan Inspeksi 
Pangan di Pendidikan 
Dasar 

100% 

Persentase rumah tangga 
berperilaku pola hidup 
bersih dan sehat (PHBS) 

60% 

Prevalensi HIV-AIDS 
pada populasi dewasa 

0,013% 

Penurunan penderita 
kesehatan jiwa 

100% 

Persentase penanganan 
kasus gangguan jiwa 
berat 

1,90% 

Prevalensi kekurangan 
gizi (underweight) pada 
balita 

1,90 

l. Peningkatan cakupan 
layanan KB di Puskesmas 
dan Rumah Sakit 

m. Penguatan pendidikan 
kesehatan reproduksi sejak 
memasuki usia remaja  

Persentase KB aktif 67,80% a. Program Keluarga 
Berencana 

Pengendalian 
penduduk dan 
KB 

Bapermas 
PP dan KB Pertumbuhan penduduk 0,80% 

n. Peningkatan cakupan 
layanan PAUD 

o. Penurunan angka putus 
sekolah pada jenjang 

APK PAUD 77,29 a. Program Pendidikan 
Anak Usia Dini  

b. Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 

Pendidikan  Dindikpora 
APK SD 113,82 
APK SMP 
 

103,30 
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NO Prioritas Fokus pembangunan daerah Indikator Kinerja Target Program Urusan  SKPD  
dikdas melalui 
pendampingan terintegrasi 
yang dilakukan oleh 
sekolah, pengawas sekolah, 
pekerja sosial dan orang 
tua 

2)   Angka Putus Sekolah 
(APS) SD/MI 

0,52 Sembilan Tahun 
c. Program Pendidikan 

Non Formal 
d. Program Peningkatan 

Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

e. Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

 

3)   APS SMP/MTs 0,04 
4)  Jumlah prestasi 
pendidikan (siswa, guru, 
sekolah) tingkat 
regional/nasional/intern
asional 

40 

Cakupan layanan 
pendidikan non formal 

2,64 

p. Penguatan karakter budaya 
lokal melalui pendidikan 
sejak usia dini 

1) Rasio grup kesenian 
per 10.000 penduduk 

7,05% a. Program 
Pengembangan Nilai 
Budaya 

b. Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

c. Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

kebudayaan Dinbudpar 

2) Jumlah 
penyelenggaraan festival 
seni dan budaya 

15% 

4 Penyediaan 
sarana 
prasarana 
publik yang 
menyeluruh 
melalui 
penyediaan 
perumahan, 
permukiman 
serta ruang 
publik yang 
mendorong 

a. Perumahan dan 
Permukiman 
 Penataan Kawasan 

Permukiman Kumuh 
Perkotaan 

 Pembangunan 
Rusunawa 

 Penataan Bantaran 
Kalipepe. 

Persentase rehabilitasi 
RTLH 

20% a. Program Lingkungan 
Sehat Perumahan 

b. Program 
Pengembangan 
perumahan 

Perumahan 
rakyat dan 
kawaasan 
Permukiman 
 

DPU 
 

Persentase Lingkungan 
yang sehat dan aman 
yang didukung dengan 
PSU 

1,67% 

b. Sanitasi Kota 
 Peningkatan Akses Air 

Persentase Rumah 
Tangga pengguna air 
bersih 

5,00% Program Lingkungan 
Sehat Perumahan 

Pekerjaan 
umum dan 
Penataan 

DPU 
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NO Prioritas Fokus pembangunan daerah Indikator Kinerja Target Program Urusan  SKPD  
pertumbuhan 
jasa berbasis 
wisata dan 
budaya 
masyarakat 

Limbah 
Domestik/Perumahan 

 Peningkatan TPA Putri 
Cempo/ Pemb TPA 
Regional 

 Pematusan daerah 
genangan 

c. Air Minum 
Peningkatan Akses Air 
Minum 

Persentase Rumah 
tangga bersanitasi 

0,50% Ruang 

Persentase Penanganan 
Sampah 

96,44% a. Program 
Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

Lingkungan 
hidup 

DKP 

(Akumulasi pengelolaan 
sampah perkotaan 
melalui 3R dan 
pengangkutan sampah 
ke TPA) 

0,43% 

d. Pembangunan 
kepemudaan 

Persentase atlet cabang 
olahraga yang 
mempunyai prestasi 
tingkat regional/ 
nasional/internasional 

81,62% a. Program peningkatan 
peran serta 
kepemudaan 

b. Program Pembinaan 
dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

Kepemudaan 
dan olahraga 

Dindikpora 

Persentase 
pemuda/organisasi 
pemuda yang berprestasi 
di kancah 
regional/nasional/ 
internasional 

66,67% 

e. Penanggulangan 
Kemiskinan dan 
pengangguran 

Pencari kerja yang 
ditempatkan 76,36 a. Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja 
b. Program Perlindungan 

Pengembangan 
Lembaga 
Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaa
n 

Dinsosnake
rtrans 

Cakupan serapan tenaga 
kerja terampil 

70,69% 

Persentase penanganan 
PMKS 

5,88% a. Program pembinaan eks 
penyandang penyakit 

Sosial Dinsosnake
rtrans 
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NO Prioritas Fokus pembangunan daerah Indikator Kinerja Target Program Urusan  SKPD  
sosial (eks narapidana, 
PSK, narkoba dan 
penyakit sosial lainnya) 

f. Kerjasama pembangunan 
antardaerah  

Persentase kerjasama 
(MoU, Peraturan 
Bersama, 
PKS/Agreement) yang 
difasilitasi dan 
dikoordinasikan hingga 
program aksi (%) 

75,00% 
 

a. Program Kerjasama 
Pembangunan 

Perencanaan 
pembangunan 

Bappeda 

g. Pengembangan wisata 
dengan fokus pada MICE 
(Meeting, Incentive, 
Convention, dan Exhibition) 

Jumlah kunjungan 
wisatawan 
 

4.750.00
0 
 

a. Program 
Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

b. Program 
Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Pariwisata Dinbudpar 

5 Pemerataan 
pembangunan 
infrastruktur 
yang seimbang 
dan selaras 
dengan 
lingkungan 

a. Penataan Kawasan 
Strategis Kota 
 Penataan Kawasan 

Sriwedari 
 Penataan Koridor 

Strategis 
 Pengembangan 

Kawasan STP 

Persentase penambahan 
(luasan atau sebaran) 
ruang publik 

8,23% a. Program Perencanaan 
Tata Ruang. 

b. Program Pemanfaatan 
Ruang 

Pekerjaan 
umum dan 
Penataan 
Ruang 

DTRK 

b. Pengembangan Kawasan 
Ekonomi Kreatif 

Tersedianya Prasarana 
Umum di klaster 
Ekonomi Kreatif 

3,85% Program Penataan 
Struktur Industri 

Perindustrian  Disperindag  

c. Perhubungan dan 
Transportasi 

Persentase operasional 
koridor BST yang 

28,57% 
 

a. Program Pembangunan 
Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan Dishubkom
info 
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NO Prioritas Fokus pembangunan daerah Indikator Kinerja Target Program Urusan  SKPD  
 Koridor BST 
 Jalan Lingkar Timur-

Selatan 
 Penyediaan jalur 

bersepeda 
 Penyediaan Zona 

Selamat Sekolah (ZoSS) 
 Pengembangan 

Angkutan Publik yang 
menjangkau kawasan 
terisolir dengan pusat 
kegiatan 
(perekonomian) 

terlayani Perhubungan 
b. Program peningkatan 

pelayanan angkutan 

d. Perbaikan akses jalan dan 
jembatan yang 
menghubungkan sentra 
produksi UMKM dan/atau 
industri rumahan ke pusat 
pemasaran.  

Persentase panjang 
jaringan jalan dalam 
kondisi baik 

1,33% a. Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Pekerjaan 
umum dan 
Penataan 
Ruang 

DPU 

Persentase panjang 
jembatan dalam Kondisi 
baik 

1,00% 

e. Penataan Pemakaman 
Umum 

Rasio Tempat 
Pemakaman Umum per 
satuan penduduk 

33,97% Program pengelolaan 
areal pemakaman 

Perumahan DKP 

f. Pembangunan 
infrastruktur berbasis 
masyarakat 

Persentase Panjang jalan 
yang memiliki 
drainase/saluran 
pembuangan air 

4,77% 
 

b. Program Pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-gorong 

Pekerjaan 
umum dan 
Penataan 
Ruang 

DPU 
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D. Arah Pengembangan Wilayah 
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) Surakarta 

mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sesuai 
dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, 
Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagai Kawasan Andalan dalam 
konstelasi pengembangan wilayah regional Subosukawonosraten. Sebagai 
Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan, kebijakan pengembangan 
wilayah Kota Surakarta diarahkan untuk: 

1. Peningkatan aksesibilitas untuk melayani kegiatan-kegiatan skala 
nasional; 

2. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung kota sebagai 
pusat dan simpul utama kegiatan ekspor-impor serta pintu gerbang 
nasional dan internasional; 

3. Pengembangan sistem transportasi kota untuk meningkatkan fungsi 
kota yang dapat mendorong pertumbuhan kegiatan industri/ekonomi 
kreatif dan jasa skala regional maupun nasional. 
Sedangkan pengembangan wilayah Kota Surakarta dalam konteks 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta arah kebijakannya 
adalah: 

1. Menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung konsep 
pembangunan kota yang berkelanjutan; 

2. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30%; yang terdiri 
dari RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%; 

3. Menumbuhkembangkan industri/ekonomi kreatif untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi daerah; 

4. Mendorong pertumbuhan kota ke arah Utara untuk mengurangi 
disparitas pertumbuhan wilayah Utara-Selatan; 

5. Mengendalikan pertumbuhan kota; khususnya bagian selatan; untuk 
mengelola dampak negatif dari pertumbuhan kota bagian selatan yang 
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya; 

6. Mengembangkan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan 
berhierarki untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagi kota budaya 
yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta 
bertumpu pada pengembangan industri kreatif, perdagangan, jasa, 
pendidikan, pariwisata, dan olah raga. 
Sistem pusat pelayanan kota dikembangkan melalui penetapan Pusat 

Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) dengan tujuan 
untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai pada tiap 
pusat pelayanan sehingga akan tercapai pemerataan pertumbuhan kawasan 
di setiap SPK sesuai dengan potensinya. PPK mempunyai kedudukan di 
Kecamatan Pasar Kliwon yang mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan 
pemerintahan, perdagangan, budaya, pariwisata dan industri kreatif; serta 
terbagi menjadi 6 (enam) SPK yaitu SPK Kawasan I, SPK Kawasan II, SPK 
Kawasan III, SPK Kawasan IV, SPK Kawasan V dan SPK Kawasan VI.  

Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah Kota 
Surakarta, maka dilakukan strategi pengembangan wilayah Kota Surakarta 
melalui: 
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1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan layanan 
kesehatan 

2. Peningkatan tata kelola lingkungan sehat 
3. Membudayakan pendidikan karakter unggul dan kreativitas masyarakat 

melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
4. Percepatan pengentasan masyarakat miskin 
5. Peningkatan kualitas penduduk  dan pemberdayaan masyarakat untuk 

daya saing tenaga kerja, produktivitas dan kemandirian ekonomi 
6. Peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja pembangunan 

melalui optimalisasi pemanfaatan basis data (kependudukan, sektoral 
dan kewilayahan) dan teknologi informasi 

7. Peningkatan kuantitas dan kualitas permukiman beserta sarana 
prasarana infrastruktur bagi penguatan daya dukung lingkungan 
sesuai perkembangan kebutuhan penduduk secara merata dan 
partisipatif 

8. Perencanaan dan Pengendalian tata kota menuju kota kreatif ekonomi, 
sosial, budaya melalui optimalisasi partisipasi masyakarat 
Sebagai arahan implementasi sektoral dalam mendukung perwujudan 

tujuan pengembangan wilayah di Kota Surakarta, maka ditetapkan arah 
kebijakan untuk perwujudan strategi pengembangan wilayah Kota Surakarta 
meliputi: 

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan layanan 
kesehatan melalui peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan  
kesehatan dengan strategi: 
a. Meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur pelayanan 

kesehatan di lima kecamatan, meliputi penyebaran RSUD dan 
peningkatan kapasitas Puskesmas sesuai dengan kebutuhan 
pelayanan dan 

b. Meningkatkan koordinasi dan jejaring pelayanan kesehatan dengan 
wilayah sekitar untuk mendukung peran kota sebagai pusat 
pelayanan bagi daerah hinterland-nya (Kota Surakarta sebagai Pusat 
Kegiatan Nasional). 

2. Peningkatan tata kelola lingkungan sehat melalui pencegahan dan 
Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dengan 
strategi: 
a. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan kawasan 

strategis kota, utamanya mengembangkan kawasan strategi bagian 
utara Kota Surakarta; 

b. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS; 
c. Peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan strategis 

terpilih; 
d. Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas 

kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat; dan 
e. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan 

bencana. 
3. Membudayakan pendidikan karakter unggul dan kreativitas masyarakat 

melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan mengintegrasikan 
kurikulum karakter unggul ke dalam pengembangan media pendidikan 
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dan informasi publik sebagai kesatuan sistem pendidikan masyarakat 
terpadu dengan strategi: 
a. Peningkatan potensi kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan 

secara sinergis berkelanjutan dan mendorong pengembangan 
perekonomian 

b. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Solo sebagai 
Kota Vokasi 

4. Percepatan pengentasan masyarakat miskin melalui penguatan 
kemampuan produktif dan karakter mandiri pada kelompok PMKS dan 
rentan miskin, dengan strategi: 
a. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan air bersih; 
b. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan drainase; 
c. Penambahan infrastruktur air limbah (IPAL kota, komunal, dan 

kawasan);  
d. Peningkatan sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota 

dan air bersih secara regional (Subosukawonosraten); dan 
e. Penambahan ruang-ruang publik berbasis komunitas/masyarakat 

di wilayah dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi. 
5. Peningkatan kualitas penduduk dan pemberdayaan masyarakat untuk 

daya saing tenaga kerja, produktivitas dan kemandirian ekonomi 
melalui peningkatan produktivitas dan kecukupan bahan kebutuhan 
pokok; pengembangan kebijakan untuk peningkatan kecakapan dan 
ketrampilan dalam sistem budaya meraih keunggulan menuju 
kemandirian dan keadilan; peningkatan manajemen pengelolaan 
keuangan daerah; dan pengembangan sistem manajemen 
pembangunan partisipatif yang akuntabel, mulai dari perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan 
strategi: 
a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pada sentra industri sentra 

industri berada di SPK Kawasan I, II, V serta memprioritaskan 
peningkatan sarana prasarana di SPK Kawasan III dan IV dan 

b. Mengoptimalkan daya dukung pasar tradisional dan sektor informal 
6. Peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja pembangunan 

melalui optimalisasi pemanfaatan basis data (kependudukan, sektoral 
dan kewilayahan) dan teknologi informasi melalui penguatan tata kelola 
pemerintahan dan akuntabilitas aparatur melalui sistem manajemen 
data dan infomasi (kependudukan, sektoral dan kewilayahan)  berbasis 
indikator kinerja dengan strategi: 
a. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan listrik; 
b. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi; 

dan 
c. Fasilitasi pemenuhan cakupan sarana komunikasi dan informasi. 

7. Peningkatan kuantitas dan kualitas permukiman beserta sarana 
prasarana infrastruktur bagi penguatan daya dukung lingkungan 
sesuai perkembangan kebutuhan penduduk secara merata dan 
partisipatif melalui: 
a. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman 

yang sehat dan berkeadilan dengan strategi: 
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1) Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman 
yang sehat dan berkeadilan pada kawasan kumuh 

2) Peningkatan sarana dan prasarana disabilitas 
3) Mengoptimalkan ekosistem ramah anak dan lansia 

b. Pengembangan sistem transportasi dan lalu lintas yang tertib, 
lancar, nyaman, dan selamat dengan strategi: 
1) Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan 

jembatan; 
2) Peningkatan ketersediaan prasarana sarana dan kebinamargaan 

serta kapasitas SDM; 
3) Peningkatan kinerja kondisi baik jalan dan jembatan; 
4) Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda 

transportasi publik; 
5) Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi; 

c. Pengelolaan lingkungan kota yang kota berwawasan keamanan dan 
keselamatan dengan strategi: 

Peningkatan kerjasama dalam pengembangan, penyediaan dan 
penanganan infrastruktur dan transportasi strategis untuk 
percepatan penanganan kebutuhan dan masyarakat; 

8. Perencanaan dan Pengendalian tata kota menuju kota kreatif ekonomi, 
sosial, budaya melalui optimalisasi partisipasi masyakarat melalui 
perencanaan dan pengendalian tata kota berkarakter Eco Cultural City 
berbasis partisipasi publik dengan strategi: 
a. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang tata kota 

berkarakter Eco Cultural City; 
b. Mengkondisikan ekosistem yang menunjang terbentuknya kota 

kreatif berdasarkan prinsip-prinsip kota kreatif; 
c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung MICE (Meetings, 

Incentives, Conference, Exhibitions). 
 
Prioritas Pengembangan Wilayah Tahun 2017: 
1. Mendorong pertumbuhan kota ke arah utara untuk mengurangi 

disparitas pertumnuhan wilayah utara-selatan 
2. Menumbuhkembangkan industri/ekonomi kreatif untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi daerah 
3. Menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung konsep kota 

yang berkelanjutan 
4. Mengendalikan pertumbuhan kota, khususnya bagian selatan  untuk 

mengelola dampak negatif pertumbuhan kota bagian selatan yang 
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya 

5. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 9,77%. 
6. Menyediakan panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 

78,54%; panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 87,00%; dan 
panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air dalam 
kondisi baik sebesar 73,77%. 

7. Meningkatkan luasan ruang publik yang dimanfaatkan sebesar 4,29% 
8. Menyediakan pasar rakyat yang memenuhi persyaratan sebesar 

68,18%. 
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9. Menyediakan prasarana umum di kluster ekonomi kreatif sebesar 
12,00%. 

10. Menurunkan persentase luasan kumuh menjadi sebesar 4,93%. 
11. Menurunkan persentase penurunan RTLH dari 100% pada tahun 2015 

menjadi 90,31% pada tahun 2017. 
12. Menyediakan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan 

PSU sebesar 95,14%. 
13. Meningkatkan rumah tangga pengguna air bersih menjadi 90,00% dan 

rumah tangga bersanitasi sebesar 98,50%. 
14. Menyediakan infrastruktur kota dalam kondisi baik sebesar 79,77% 
15. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang 

representatif sebesar 40,09%. 
 


