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Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayahNya atas tersusunnya Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKjlP) Kota Surakarta Tahun 2016. Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKjlP) Kota Surakarta disusun sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

(AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah adalah untuk

menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik

ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang

lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

LKjIP Kota Surakarta Tahun 2016 memuat informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan

serta sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kota Surakarta yang Berbudaya,

l\Iandiri, tt/aju dan Sejahtera.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota

Surakarta Tahun 2016.

Surakarta, Maret2017

WALIKOTA SURAKARTA

FX. HADI RUDYATMO
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Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan 

dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada 

hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, 

akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus 

diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus 

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang 

jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga 

menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, 

diuji dan diandalkan.   

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana 

yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja 

kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan 

perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, pencapaian sasaran 

melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk 

mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021. 
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Dari 28 (dua puluh delapan) sasaran dapat disimpulkan bahwa : 

1. 21 ( Dua Puluh) sasaran atau 75,00%, melebihi target atau dikategorikan 

sangat berhasil, 

2. 5 (Lima) sasaran atau 17,76%, kurang dari target atau sesuai target dengan 

kategori berhasil,  

3. 2 (Dua) indikator atau 7,14% tidak mencapai target dengan kategori tidak 

berhasil. 

 
 

CAPAIAN SASARAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Tahun Anggaran 2016, untuk pencapaian kinerja 28 (dua puluh delapan) 

sasaran strategis yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta 

Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dianggarkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun sebesar 

Rp. 2.033.031.082.604,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai                           

Rp. 1.680.456.921.161,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 82,65% 

(data sebelum dilakukan audit oleh BPK). 

 

berhasil, 17.76

sangat berhasil, 75.00

tidak berhasil, 7.14



 

 

 iv 

 

 
 
 

 
Kata Pengantar  ............................................................................................  i 

Ikhtisar Eksekutif  ........................................................................................  ii 

Daftar Isi  ......................................................................................................  iv 

Daftar Tabel  .................................................................................................  vi 

Daftar Grafik  ................................................................................................  x 

Daftar Gambar  .............................................................................................  xi 

BAB I. PENDAHULUAN  .............................................................................  1 

A. Latar Belakang  ........................................................................  2 

B. Gambaran Umum Kota Surakarta  ...........................................  3 

1. Kondisi Geografis  ................................................................  3 

2. Kondisi Aparat Pemerintah  ..................................................  7 

3. Kondisi Umum Kota Surakarta  ............................................  9 

4. Kondisi Ekonomi  .................................................................  13 

5. Keuangan Daerah 2016  .......................................................  19 

C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur 

Organisasi  ...............................................................................  20 

1. Kedudukan  ..........................................................................  20 

2. Kewenangan dan Tugas Pokok  ............................................  21 

3. Struktur Organisasi .............................................................  22 

D. Isu-isu Strategis Kota Surakarta  .............................................  24 

1. Permasalahan Pembangunan  ..............................................  24 

2. Isu Strategis  ........................................................................  24 

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA  ................................  29 

A. Rencana Strategis  ....................................................................  30 

1. Visi dan Misi ........................................................................  30  

2. Tujuan Dan Sasaran  ...........................................................  31 

B. Prioritas dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016  ................  37 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016  ................................................  57 

D. Rencana Anggaran Tahun 2016  ..............................................  63 

 

 



 

 

 v 

 

 

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA  .............................................................  66 

A. Capaian Kinerja Organisasi  .....................................................  67  

1. Kerangka Pengukuran Kinerja  .............................................  67 

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran  ...................  68 

B. Pengukuran, Evaluasi Pencapaian dan Analisis Kinerja 

Sasaran Strategis  ....................................................................  69 

C. Akuntabilitas Keuangan  ..........................................................  185 

BAB IV. PENUTUP  ......................................................................................  199 

LAMPIRAN 

LAMPIRAN I PRESTASI 

LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA 

LAMPIRAN III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 



 
 

 

vi 
 vi 

 

 

 

 

 

Tabel I.1 Luas Wilayah Kota Surakarta  ................................................  5 

Tabel I.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta Menurut 

Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT  .......................................  9 

Tabel I.3 Jumlah Penduduk Kota Surakarta  ........................................  11 

Tabel I.4 Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok 

Umur dan Jenis Kelamin, Kota Surakarta, Tahun 2016  ........  12 

Tabel I.5 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Lapangan Usaha (juta rupiah) ................................................  14 

Tabel I.6 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut 

Lapangan Usaha (juta rupiah)  ...............................................  15 

Tabel I.7 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kategori Atas 

Dasar Harga Konstan Seri 2010 Kota Surakarta                  

Tahun 2015 - 2016  ................................................................  15 

Tabel I.8 Data Investasi Kota Surakarta Tahun 2015 – 2016  ...............  19 

Tabel II.1  Hubungan Visi/Misi Dan Tujuan/Sasaran Pembangunan 

Kota Surakarta Tahun 2016-2021  .........................................  32 

Tabel II.2  Sasaran Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016  .............  38 

Tabel II.3  Perjanjian Kinerja  ..................................................................  58 

Tabel II.4  RKA Perubahan (RKAP) Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 

2016  ......................................................................................  63 

Tabel II.5  RKA Perubahan (RKAP) Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016  ......................................................................................  64 

Tabel II.6  RKA Perubahan (RKAP) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016  ..................  65 

Tabel III.1  Pengukuran dengan Skala Ordinal  ........................................  68 

Tabel III.2  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1  .............................  69 

Tabel III.3  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2  .............................  71 

Tabel III.4  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3  .............................  75 

Tabel III.5  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4  .............................  79 

Tabel III.6  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5  .............................  84 

Tabel III.7  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6  .............................  87 



 
 

 

vii 
 vii 

 

Tabel III.8  Pemetaan Sanggar/Kelompok Seni Tahun 2016  ....................  88 

Tabel III.10  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7  .............................  90 

Tabel III.11  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8  .............................  94 

Tabel III.12  Data PMKS  ............................................................................  94 

Tabel III.13  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9  .............................  97 

Tabel III.14  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10 ............................  105 

Tabel III.15  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11 ............................  110 

Tabel III.16  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12 ............................  112 

Tabel III.17  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 13 ............................  117 

Tabel III.18  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 14 ............................  119 

Tabel III.19  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 15 ............................  122 

Tabel III.20  Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2011-2015  .....................  123 

Tabel III.21  Target Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2021  ......  123 

Tabel III.22  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16 ............................  127 

Tabel III.23  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17 ............................  132 

Tabel III.24  Tingkat Maturitas SPIP  ..........................................................  133 

Tabel III.25  Perbandingan Capaian Penurunan Pelanggaran Disiplin  .......  138 

Tabel III.26  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 18 ............................  141 

Tabel III.27  Capaian LPPD  .......................................................................  143 

Tabel III.28  Komponen Penilaian AKIP  .....................................................  144 

Tabel III.29  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 19 ............................  147 

Tabel III.30  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 20 ............................  150 

Tabel III.31  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 21 ............................  152 

Tabel III.32  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 22 ............................  156 

Tabel III.33  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23 ............................  163 

Tabel III.34  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 24 ............................  168 

Tabel III.35  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 25 ............................  170 

Tabel III.36  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 26 ............................  173 

Tabel III.37  Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 27 ............................  176 

Tabel III.38 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 28 ............................  179 

Tabel III.39  Persebaran Tempat Ibadah  ....................................................  183 

Tabel III.40  Perkembangan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2012-

2016 (Unaudited)  ...................................................................  189 

Tabel III.41  Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Surakarta TA. 

2016 (Unaudited)  ...................................................................  190 



 
 

 

viii 
 viii 

 

Tabel III.42  Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta 

Tahun 2016  ...........................................................................  191 

Tabel III.43  Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sasaran 

Strategis Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016  ................  193 

Tabel III.43  Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sasaran 

Strategis Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016  ................  196 

 



 
 
 

 x 

 
 

 
 
 
 

Grafik I.1 Kondisi Aparat Pemerintah Berdasarkan Golongan  ...............  7 

Grafik I.2 Kondisi Aparat Pemerintah Berdasarkan Jabatan Struktural   7 

Grafik I.3 Jumlah Penduduk Kota Surakarta  ........................................  11 

Grafik I.4 Komposisi Penduduk Kota Surakarta Menurut Struktur Usia   13 

Grafik III.1 Produksi Padi Kota Surakarta Tahun 2011-2015 (ton) ...........  98 

Grafik III.2 Produksi Hasil Peternakan Kota Surakarta Tahun 2011-2015 

(ton) ........................................................................................  100 

Grafik III.3 Produksi Hasil Budidaya Ikan Kota Surakarta Tahun 2011-

2015 (ton) ...............................................................................  101 

Grafik III.4 Pertumbuhan Investasi Kota Surakarta  .................................  120 

Grafik III.5 Perkembangan Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung 

(BTL) dan Belanja Langsung (BL) APBD Kota Surakarta TA. 

2012-2016 (Unaudited)  ..........................................................  189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 xi 

 
 

 

 

 

Gambar I.1 Peta Kota Surakarta  ..............................................................  4 

Gambar I.2 Kepadatan Penduduk Kota Surakarta  ...................................  10 

Gambar I.3 Komposisi Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin 

Tahun 2016  ...........................................................................  12 

Gambar I.4 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 

Kota Surakarta  ......................................................................  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

 

 

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi sebuah 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui media yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, 

akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, pelaporan kinerja 

adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi. 

 

SSeessuuaaii  ddeennggaann  ppaassaall  2222  PPeerraattuurraann  PPrreessiiddeenn  

NNoommoorr  2299  TTaahhuunn  22001144  ddiinnyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  

WWaalliikkoottaa  mmeennyyuussuunn  ddaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  

LLaappoorraann  KKiinneerrjjaa  TTaahhuunnaann  PPeemmeerriinnttaahh  

KKoottaa  kkeeppaaddaa  PPrreessiiddeenn  mmeellaalluuii  MMeenntteerrii  

PPeennddaayyaagguunnaaaann  AAppaarraattuurr  NNeeggaarraa  ddaann  

RReeffoorrmmaassii  BBiirrookkrraassii  ppaalliinngg  llaammbbaatt  33  ((ttiiggaa))  

bbuullaann  sseetteellaahh  ttaahhuunn  aannggggaarraann  bbeerraakkhhiirr..  
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B. GAMBARAN UMUM DAERAH  

 

 

Berdasarkan kemampuan sumber daya (resources based view /RBV) Kota 

Surakarta tidak memiliki sumber daya alam dari sisi komoditas yang 

berlebih, namun dari sisi sumber daya alam dalam arti lokasi, Kota 

Surakarta dianugerahi dengan lokasi strategis yang berfungsi sebagai 

penghubung (hub/ interconnected) bagi hinterland/ daerah pendukungnya 

yang berada di kawasan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, 

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten). Kota Surakarta 

diuntungkan secara lokasi, membawa konsekuensi posisi Kota Surakarta 

berada pada jalur transportasi yang strategis yaitu pertemuan jalur 

transportasi darat antara Semarang dengan Yogjakarta (Joglo Semar), dan 

jalur Surabaya dengan Yogjakarta.  

Dengan posisi yang strategis ini Kota Surakarta dari sisi interaksi atas 

pergerakan barang, jasa dan orang, menjadikannya sebagai kawasan pusat 

bisnis yang penting bagi kawasan subosukawonosraten dan pulau jawa 

bagian selatan pada umumnya. Faktor sumber daya inilah yang menjadikan 

secara tidak langsung sektor unggulan di Kota Surakarta bertumpu pada 

sektor perdagangan dan jasa, yang diuntungkan dari sisi sumber daya 

lokasi tersebut.  

 

1. Kondisi Geografis 

 

 

 

Secara geografis, Kota Surakarta terletak antara 1100 45’ 15” dan 1100 

45’ 35 “ Bujur Timur dan antara 70 36’ dan 70 56’ Lintang Selatan. 

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah 

yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun 

Yogayakarta. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan ”Kota 

Sala” merupakan dataran rendah dengan ketinggian + 92 meter dari 

a. Letak Wilayah Geografis 
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permukaan laut. Secara administratif, Kota Surakarta berbatasan 

dengan beberapa daerah, yaitu : 

a). sebelah Utara dengan Kabupaten Boyolali; 

b). sebelah Timur dengan Kabupaten Karanganyar; 

c). sebelah Selatan dengan Kabupaten Sukoharjo; dan 

d). sebelah Barat dengan Kabupaten Sukoharjo. 

 
Gambar I.1 

Peta Kota Surakarta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas wilayah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 adalah 44,04 Km2. 

 
 
 
 
 
 
 

b. Luas Wilayah 
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NO. 
KECAMATAN DAN 

KELURAHAN 
LUAS WILAYAH 

(KM2) 

01. Kecamatan Laweyan            8,638 

01.01. 

01.02. 

01.03. 

01.04. 

01.05. 

01.06. 

01.07. 

01.08. 

01.09. 

01.10. 

01.11. 

Kel. Pajang                           

Kel. Laweyan                          

Kel. Bumi                             

Kel. Panularan                      

Kel. Penumping                    

Kel. Sriwedari                      

Kel. Purwosari                       

Kel. Sondakan                       

Kel. Kerten                           

Kel. Jajar                              

Kel. Karangasem                   

1,553 

0,248 

0,373 

0,544 

0,503 

0,513 

0,843 

0,785 

0,921 

1,055 

1,300 

02. Kecamatan Serengan     3,194 

02.01. 

02.02. 

02.03. 

02.04. 

02.05. 

02.06. 

02.07. 

Kel. Joyotakan                    

Kel. Danukusuman              

Kel. Serengan                     

Kel. Tipes                            

Kel. Kratonan                      

Kel. Jayengan                      

Kel. Kemlayan                     

0,459 

0,508 

0,640 

0,640 

0,324 

0,293 

0,330 

03. Kecamatan PasarKliwon     4,815 

03.01. 

03.02. 

03.03. 

03.04. 

03.05. 

03.06. 

03.07. 

03.08. 

03.09. 

Kel. Joyosuran                     

Kel. Semanggi                         

Kel. Pasar Kliwon                    

Kel. Gajahan                            

Kel. Baluwarti                         

Kel. Kampung Baru              

Kel. Kedung Lumbu                            

Kel. Sangkrah                      

Kel. Kauman           

0,540 

1,668 

0,360 

0,339 

0,407 

0,306 

0,551 

0,452 

0,192 

  

TTaabbeell  II..11  

LLuuaass  WWiillaayyaahh  KKoottaa  SSuurraakkaarrttaa  
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04. Kecamatan Jebres 12,582 

04.01. 

04.02. 

04.03. 

04.04. 

04.05. 

04.06. 

04.07. 

04.08. 

04.09. 

04.10. 

04.11. 

Kel. Kepatihan Kulon      

Kel. Kepatihan Wetan        

Kel. Sudiroprajan    

Kel. Gandekan      

Kel. Sewu       

Kel. Pucang Sawit          

Kel. Jagalan           

Kel. Purwodiningratan        

Kel. Tegalharjo       

Kel. Jebres       

Kel. Mojosongo     

0,175 

0,225 

0,230 

0,350 

0,485 

1,270 

0,650 

0,373 

0,325 

3,170 

5,329 

05. Kecamatan Banjarsari  14,811 

05.01. 

05.02. 

05.03. 

05.04. 

05.05. 

05.06. 

05.07. 

05.08. 

05.09. 

05.10. 

05.11. 

05.12. 

05.13. 

Kel. Kadipiro      

Kel. Nusukan       

Kel. Gilingan     

Kel. Stabelan    

Kel. Kestalan     

Kel. Keprabon      

Kel. Timuran         

Kel. Ketelan      

Kel. Punggawan         

Kel. Mangkubumen     

Kel. Manahan      

Kel. Sumber   

Kel. Banyuanyar    

5,088 

2,063 

1,272 

0,277 

0,208 

0,318 

0,315 

0,250 

0,360 

0,797 

1,280 

1,333 

1,250 

 Total 44,040 

 
 

 

Kota Surakarta memiliki bentangan topografi yang relatif datar atau 

dataran rendah, dimana terdapat sungai besar yang melintasi, yaitu 

Sungai Bengawan Solo. Ketinggian wilayah antara 105 meter di atas 

permukaan laut sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut 

(pusat kota). Selain itu, Kota Surakarta dikelilingi oleh Gunung 

Merbabu dan Gunung Merapi di bagian barat, Gunung Lawu di 

sebelah timur serta Pegunungan Sewu di sebelah selatan. 

c. Topografis 
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Es. IV, 33

Es. III, 730

Es. II, 128

Es. I, 28

2. Kondisi Aparat Pemerintah 

 

Jumlah PNS Kota Surakarta adalah sebanyak 8.912 orang, dengan 

rincian sebagai berikut : 

 
Grafik I.1 

Kondisi Aparat Pemerintah 

Berdasarkan Golongan 

268

3135

4192

1315

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Gol. IV

 
 

Grafik 1.2 
Kondisi Aparat Pemerintah 

Berdasarkan Jabatan Struktural 
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Tingkat pendidikan : 

SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 

196 292 1.635 48 698 543 63 4.628 817 1 

 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparatur Sipil 

Negara, Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai program 

melalui pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan teknis umum 

dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan. 

a. Pemberian penghargaan 

Satyalancana dengan masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun 

sejumlah 166 orang, yang terdiri dari : 

1) Satyalancana Karya Satya 30 tahun sejumlah 20 orang; 

2) Satyalancana Karya Satya 20 tahun sejumlah 103 orang; 

3) Satyalancana Karya Satya 10 tahun sejumlah 43 orang. 

b. Pendidikan pelatihan yang meliputi : 

1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan sejumlah 53 orang; 

2) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sejumlah 54 orang, 

terdiri dari : 

a). Diklatpim II : 2 orang 

b). Diklatpim III : 6 orang 

c). Diklatpim IV : 40 orang 

3) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional melalui 

pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan sejumlah 

644 orang, dengan rincian : 

a). Pendidikan dan pelatihan teknis sejumlah 634 orang; 

b). Pendidikan dan pelatihan fungsional sejumlah 10 orang. 

c. Pemberian hukuman 

Pelanggaran disiplin pegawai sejumlah 21 orang yang terdiri dari 

pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan sejumlah 1 orang, 

tingkat sedang sejumlah 2 orang, tingkat berat sejumlah 18 orang. 
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3. Kondisi Umum Kota Surakarta 
 

Secara administratif Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan dan 51 

kelurahan, dengan 604 rukun warga (RW) dan 2.714 Rukun Tetangga 

(RT) dengan rincian sebagai berikut: 

 

 
 
 

 
 
 

KECAMATAN KELURAHAN RW RT 

1. Laweyan 11 105 457 

2. Serengan 7 72 312 

3. Pasar Kliwon 9 100 422 

4. Jebres 11 151 646 

5. Banjarsari 13 176 877 

Kota Surakarta 51 604 2.714 

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Surakarta, 2016 
 

Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terluas, dimana luasnya 

mencapai 33,63% dari luas Kota Surakarta. Untuk tingkat kepadatan 

penduduk, dibandingkan dengan kota-kota lain, Kota Surakarta 

merupakan kota yang paling padat penduduknya di Jawa Tengah. 

Berdasarkan gambar peta di bawah ini, dapat diketahui bahwa 

kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Jebres dengan 

kepadatan 11.620 Jiwa/km2. Selanjutnya Kecamatan Laweyan dengan 

kepadatan 11.847 Jiwa/km2. Untuk Kecamatan Banjarsari mempunyai 

kepadatan penduduk 12.221 jiwa/km2, Kecamatan Serengan mempunyai 

kepadatan penduduk 17.110 Jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi 

berada di Kecamatan Pasar Kliwon dengan kepadatan 18.002 Jiwa/km2. 
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Gambar I.2 

Kepadatan Penduduk Kota Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data tahun 2016 jumlah penduduk Kota Surakarta secara 

umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini 

disebabkan karena Surakarta menyediakan berbagai fasilitas penting 

untuk masyarakatnya, misalnya: bidang Pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan, olahraga, kesenian, kuliner, dll. 

 

 

Berdasarkan data SIAK 2016, jumlah penduduk Kota Surakarta 

tercatat sebanyak 570.876 jiwa seperti tercantum dalam tabel  

berikut : 

 

 

a. Jumlah Penduduk 
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KECAMATAN 

Jumlah Penduduk 
Angka Pertumbuhan 

Penduduk 

Tahun 
2015 

Tahun 
2016 

Pertambahan LPP% 

LAWEYAN 101.291 102.333 1.042 1,018 

SERENGAN 53.974 54.649 675 1,235 

PASAR KLIWON 84.517 86.679 2.162 2,494 

JEBRES 142.176 146.209 4.033 2,758 

BANJARSARI 175.648 181.006 5.358 2,960 

JUMLAH 557.606 570.876 13.270 2,324 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,  
 Tahun 2016, diolah 

 

Grafik I.3 
Jumlah Penduduk Kota Surakarta 

 

 

Dari data di atas jumlah penduduk tahun 2016 mengalami kanaikan 

sejumlah 13.270 jiwa, atau sebesar 2,324%. kenaikan jumlah 

penduduk antara lain disebabkan oleh faktor kelahiran dan migrasi. 
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Gambar I.4 
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

Komposisi penduduk Kota Surakarta menurut struktur usia merata 

dan seimbang di semua kelompok usia, seperti terlihat dalam tabel 

berikut : 

 

 

 

 

Kabupaten/Kota : 33.72 KOTA SURAKARTA 

No Kelompok 

Umur 

Pria Wanita Jumlah 

n % n % n % 

1 0-4 19.579 6.93% 19.059 6,61% 38.638 6,77% 

2 5-9 22.377 7.93% 21.148 7,33% 43.525 7,62% 

3 10-14 22.170 7.85% 21.180 7,34% 43.350 7,59% 

4 15-19 22.438 7.95% 21.885 7,58% 44.323 7,76% 

5 20-24 21.897 7.76% 21.166 7,34% 43.063 7,54% 
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b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

c. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia 
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6 25-29 20.011 7.09% 19.783 6,86% 39.794 6,97% 

7 30-34 23.238 8.23% 22.947 7,95% 46.185 8,09% 

8 35-39 24.226 8.58% 24.149 8,37% 48.375 8,47% 

9 40-44 21.815 7.73% 22.144 7,67% 43.959 7,70% 

10 45-49 20.312 7.19% 21.260 7,37% 41.572 7,28% 

11 50-54 17.876 6.33% 20.050 6,95% 37.926 6,64% 

12 55-59 15.657 5.55% 17.089 5,92% 32.746 5,74% 

13 60-64 12.414 4.40% 12.917 4,48% 25.331 4,44% 

14 65-69 7.582 2.69% 8.230 2,85% 15.812 2,77% 

15 70-74 4.578 1.62% 6.135 2,13% 10.713 1,88% 

16 >=75 6.166 2.18% 9.398 3,26% 15.564 2,73% 

Jumlah 282.336 100,00% 288.540 100,00% 570.876 100,00% 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Tahun 2016. diolah 

 
Grafik I.4 

Komposisi Penduduk Kota Surakarta Menurut Struktur Usia 
 

 

 

4. Kondisi Ekonomi 

 

 
 

Produk unggulan daerah dapat menjadi ikon yang merupakan ciri 

khas suatu daerah. Produk unggulan dicirikan dengan seberapa 

besar dapat menjadi pendongkrak angka PDRB yang nantinya 

merupakan indikator kesejahteraan masyarakat daerah. 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui 

potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
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tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) 

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

Kategori Uraian 2015 **) 2016 ***) 

(1) (2) (3) (4) 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 182.751,51 185.392,73 

  1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan 

Jasa Pertanian 

181.997,00 184.613,03 

  2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 10,93 11,00 

  3 Perikanan  743,58 768,70 

B Pertambangan dan Penggalian  770,26 779,11 

C Industri Pengolahan 3.002.990,09 3.232.802,39 

D Pengadaan Listrik dan Gas 61.213,06 70.302,94 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

55.285,78 57.524,26 

F Konstruksi 9.410.744,97 10.191.821,93 

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 

7.893.738,82 8.500.194,94 

H Transportasi dan Pergudangan  932.398,98 982.744,08 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.015.814,83 2.242.400,85 

J Informasi dan Komunikasi 3.715.658,93 3.943.522,76 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.326.074,81 1.484.997,02 

L Real Estate 1.436.443,80 1.554.663,91 

M,N Jasa Perusahaan 272.952,59 305.638,45 

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

2.086.163,83 2.249.744,30 

P Jasa Pendidikan 1.877.495,85 2.016.243,19 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 385.675,46 416.091,63 

R,S,T,U Jasa lainnya 326.200,52 358.401,66 

   PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  34.982.374,09 37.793.266,18 

  Penduduk Per Tengahan Tahun 511.142 513.210 

  Pendapatan Per Kapita (Rupiah) 68.439.639,25 73.640.938,76 

Ket  : **) Tahun 2015 Angka Direvisi   

Ket  : ***) Tahun 2016 Angka Sangat Sementara Sekali 

  Sumber : BPS Kota Surakarta. 2016 
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Kategori Uraian 2015 **) 2016 ***) 

(1) (2) (3) (4) 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 129.926,80 130.948,34 

  1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan 

Jasa Pertanian 

129.399,81 130.419,42 

  2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 7,47 7,40 

  3 Perikanan  519,52 521,52 

B Pertambangan dan Penggalian  535,17 532,82 

C Industri Pengolahan 2.263.993,97 2.347.880,69 

D Pengadaan Listrik dan Gas 61.092,81 65.156,76 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

49.454,24 50.640,12 

F Konstruksi 7.390.395,31 7.865.547,96 

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 

6.730.422,13 7.036.700,29 

H Transportasi dan Pergudangan  811.007,78 853.855,02 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.463.048,48 1.537.527,02 

J Informasi dan Komunikasi 3.723.082,11 3.949.332,65 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 968.341,37 1.048.910,12 

L Real Estate 1.249.065,08 1.328.972,87 

M,N Jasa Perusahaan 207.530,85 224.829,61 

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

1.623.466,15 1.661.471,93 

P Jasa Pendidikan 1.223.370,41 1.269.374,34 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 285.590,16 305.638,62 

R,S,T,U Jasa lainnya 273.171,04 288.553,84 

   PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 28.453.493,87 29.965.873,01 

  Penduduk Per Tengahan Tahun 511.142 513.210 

  Pendapatan Per Kapita (Rupiah) 55.666.515,11 58.389.105,83 

Ket  : **) Tahun 2015 Angka Direvisi    

Ket  : ***) Tahun 2016 Angka Sangat Sementara Sekali 

  Sumber : BPS Kota Surakarta. 2016 
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Kategori Uraian 2015 **) % 2016 ***) % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

182.751,51 0,52 185.392,73 0,49 

  1 Pertanian, Peternakan, 
Perburuan dan Jasa Pertanian 

181.997,00 0,52 184.613,03 0,49 

  2 Kehutanan dan Penebangan 
Kayu 

10,93 0,00 11,00 0,00 

  3 Perikanan  743,58 0,00 768,70 0,00 

B Pertambangan dan Penggalian  770,26 0,00 779,11 0,00 

C Industri Pengolahan 3.002.990,09 8,58 3.232.802,39 8,55 

D Pengadaan Listrik dan Gas 61.213,06 0,17 70.302,94 0,19 

E Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

55.285,78 0,16 57.524,26 0,15 

F Konstruksi 9.410.744,97 26,90 10.191.821,93 26,97 

G Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

7.893.738,82 22,56 8.500.194,94 22,49 

H Transportasi dan Pergudangan  932.398,98 2,67 982.744,08 2,60 

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

2.015.814,83 5,76 2.242.400,85 5,93 

J Informasi dan Komunikasi 3.715.658,93 10,62 3.943.522,76 10,43 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.326.074,81 3,79 1.484.997,02 3,93 

L Real Estate 1.436.443,80 4,11 1.554.663,91 4,11 

M,N Jasa Perusahaan 272.952,59 0,78 305.638,45 0,81 

O Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

2.086.163,83 5,96 2.249.744,30 5,95 

P Jasa Pendidikan 1.877.495,85 5,37 2.016.243,19 5,33 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

385.675,46 1,10 416.091,63 1,10 

R,S,T,U Jasa lainnya 326.200,52 0,93 358.401,66 0,95 

   PRODUK DOMESTIK REGIONAL 
BRUTO  

34.982.374,09 100,00 37.793.266,18 100,00 

  Penduduk Per Tengahan Tahun 511.142   513.210   

  Pendapatan Per Kapita (Rupiah) 68.439.639,25   73.640.938,76   

Ket  : **) Tahun 2015 Angka Direvisi     

Ket  : ***) Tahun 2016 Angka Sangat Sementara Sekali 

Sumber : BPS Kota Surakarta. 2016 
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Dengan adanya perubahan tahun dasar baru dan perubahan 

lapangan usaha menjadi kategori, maka terjadi perubahan 

pengelompokan dalam uraian kegiatan. Pada perubahan tahun dasar 

baru yang tadinya ada 9 sektor sekarang berubah menjadi 17 

kategori.  

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Surakarta masih 

tetap sama peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB 

Kota Surakarta. Sumbangan terbesar pada tahun 2016 dihasilkan 

oleh kegiatan usaha konstruksi, disusul kegiatan usaha perdagangan 

besar dan eceran, kegiatan usaha informasi dan komunikasi, 

kegiatan usaha industri pengolahan, kemudian kegiatan usaha 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, 

kegiatan usaha jasa pendidikan, serta kegiatan usaha penyediaan 

akomodasi dan makanan minuman. Sementara peranan kegiatan 

usaha lainnya dibawah 5 persen. 

 
 
 
 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator 

pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah pada kurun waktu 

tertentu. Pembangunan ekonomi bersifat multidemensi yang 

mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan 

hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi dapat 

diartikan bahwa sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu 

wilayah dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf 

hidup masyarakatnya.  

Lebih singkatnya pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses 

yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk 

suatu negara dalam jangka panjangyang disertai oleh perbaikan 

sistem kelembagaan.Indikator ekonomi kota secara umum dapat 

dilihat tingkat laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), dan pendapatan perkapita. 

1) Laju inflasi di Kota Surakarta Tahun 2016 sebesar 2,15%. Inflasi 

Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi 

Jawa Tengah yaitu sebesar 2,36% dan tingkat inflasi nasional 

b. Pertumbuhan Ekonomi 
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3,02%. Pada tahun 2016 Inflasi di kota Surakarta cukup 

terkendali. Hal ini tidak terlepas dari Tim Pengendali Inflasi 

Daerah. 

2) Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2016 

mencapai 5,32persen, lebih cepat dibandingkan tahun 2015 

dengan pertumbuhan 5,44 persen. Pertumbuhan ekonomi 

tertinggi dicapai oleh kegiatan jasa perusahaan sebesar 8,34%. 

Kegiatan usaha pertambangan dan penggalian merupakan 

kegiatan usaha yang mengalami kontraksi sebesar 0,44 persen. 

3) PDRB Kota Surakarta Tahun 2016 atas dasar harga berlaku, 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,8 trilyun atau 8,04 % dimana 

pada tahun 2016 sebesar Rp.37.793.266.180.000.- (tiga puluh 

tujuh trilyun tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus 

enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 

pada tahun 2015 sebesar Rp.34.982.374.090.000 (tiga puluh 

empat trilyun sembilan ratus delapan puluh dua milyar tiga ratus 

tujuh puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah). Sedangkan 

atas dasar harga konstan dengan menggunakan tahun dasar 

tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,5 trilyun atau 

5,32%. dimana pada Tahun 2016 tercatat sebesar 

Rp.29.965.873.010.000,- (dua puluh sembilan trilyun sembilan 

ratus enam puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga 

juta  sepuluh ribu rupiah) dan pada Tahun 2015 tercatat sebesar 

Rp.28.453.493.870.000,- (dua puluh delapan trilyun empat ratus 

lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta 

delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

4) Pendapatan perkapita tahun 2016 adalah Rp.58.389.105,83 lebih 

tinggi 4,89% dibandingkan tahun 2015 sebesar 

Rp.55.666.515,11. Perkembangan pendapatan per kapita 

menggambarkan bahwa daya beli masyarakat di Kota Surakarta 

lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. 

5) Investasi di Kota Surakarta Tahun 2016 

Secara total nilai investasi tahun 2016 meningkat cukup tinggi 

meskipun terjadi penurunan pada usaha mikro dan menengah. 
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Jenis Usaha 2015 (Rp) 2016 (Rp) 

Usaha Mikro 15.833536.000 13.045.071.557 

Usaha Kecil 114.870.806.258 132.813.567.011 

Usaha Menengah 265.540.012.739 291.806.605.494 

Usaha Besar 1.928.701.314.094 4.785.443.330.431 

Total 2.324.945.669.091 5.223.108.574.513 

Sumber: BPMPT Kota Surakarta 2016 

 

5. Keuangan Daerah 2016 

 

Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. 

APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 

distribusi dan stabilisasi ekonomi daerah. 

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 

2016, sebagai tahun terakhir dari Periode Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021. 

 

 

 

 

 

Tema Pembangunan Tahun 2016 adalah 

“Pemasaran Potensi Unggulan Kota 

Surakarta Untuk Melanjutkan 

Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat 

Yang Berkeadilan Bagi Semua Kelompok 

Tanpa Diskriminasi”. 
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Tema RKPD tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan 

dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Surakarta Tahun Anggaran 

2016.  

Struktur APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 berpedoman 

sepenuhnya kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

 

B. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK 

SERTA STRUKTUR ORGANISASI 

 

1. Kedudukan 

 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi 

yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab.  

Sedangkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai 

aspek politik ditandai dengan pembahasan perubahan atas peraturan 

tentang struktur organisasi dan tata kerja. Pelaksanaan hal tersebut 

diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, 

penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber 

keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah) dan 

manajemen pelayanan publik. 
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2. Kewenangan dan Tugas Pokok 
 

 

 

Pemerintah Kota Surakarta mempunyai kewenangan mencakup 

seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang 

politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter 

dan fiscal serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan 

perencanaan nasional, pengendalian secara makro, peribamngan 

keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya 

alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan 

standarisasi nasional. 

Pemerintah Kota Surakarta mempunyai urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya yaitu sebanyak 26 urusan wajib untuk 

menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 6 urusan 

pilihan untuk menyelengarakan pengembangan sektor yang lain. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah dengan urusan wajib terdiri dari : 

1) Pendidikan; 

2) Kesehatan; 

3) Lingkungan Hidup; 

4) Pekerjaan Umum; 

5) Penataan Ruang; 

6) Perencanaan Pembangunan; 

7) Perumahan; 

8) Kepemudaan dan Olah Raga; 

9) Penanaman Modal; 

10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

11) Kependudukan dan Catatan Sipil; 

12) Ketenagakerjaan; 

13) Ketahanan Pangan; 

14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

a. Kewenangan 
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15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 

16) Perhubungan; 

17) Komunikasi dan Informatika; 

18) Pertanahan; 

19) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

20) Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan 

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 

21) Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; 

22) Sosial; 

23) Kebudayaan; 

24) Statistik; 

25) Kearsipan; dan 

26) Perpustakaan. 

Sedangkan urusan pilihan terdiri dari : 

1) Perikanan; 

2) Pertanian; 

3) Pariwisata; 

4) Industri; 

5) Perdagangan;dan 

6) Transmigrasi 

 

 

Pemerintah Kota Surakarta bertugas melaksanakan penyelengaraan 

pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan publik 

untuk mewujudkan Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan 

Sejahtera. 

 

3. Struktur Organisasi 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Struktur organisasi Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 

b. Tugas Pokok 
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Gambar I.4 
Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

WALIKOTA 

  
WAKIL WALIKOTA 

DPRD 

 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

LEMTEKDA : 

A. INSPEKTORAT 
B. BADAN : 

1. Badan  
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah;  

2. Badan 
Kepegawaian 
Daerah; 

3. Badan 
Lingkungan 
Hidup; 

4. Badan 
Pemberdayaan 
Masyarakat, 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan 
Anak  dan 
Keluarga 
Berencana; 

5. Badan 
Penanaman 
Modal dan 
Perizinan 
Terpadu; 

6. Badan 
Penanggulangan 
Bencana 
Terpadu. 

DINAS DAERAH : 

1. Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olah 
Raga; 

2. Dinas Kesehatan; 
3. Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; 

4. Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika; 

5. Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

6. Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata; 

7. Dinas Pekerjaan 
Umum; 

8. Dinas Tata Ruang 
Kota; 

9. Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan; 

10. Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Kecil 
Menengah; 

11. Dinas Perindustrian 
dan  Perdagangan; 

12. Dinas Pengelolaan 
Pasar; 

13. Dinas Pertanian; 
14. Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan 
Keuangan dan Aset. 

 
SEKRETARIAT 

DPRD 

LEMBAGA 
LAIN : 
Satuan Polisi 

Pamong Praja 

KECAMATAN 
(5 Kecamatan) 

KELURAHAN 
(51 Kelurahan) 

 
ASISTEN 

PEMERINTAHAN   

ASISTEN  
EKONOMI, 

PEMBANGUNAN DAN 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

1. Bagian 
Pemerintahan 
Umum; 

2. Bagian Hukum 
dan HAM; 

3. Bagian 
Kerjasama. 

1. Bagian 
Perekonomian; 

2. Bagian Administrasi 
Pembangunan; 

3. Bagian 
Kesejahteraan 
Rakyat. 

 

 
ASISTEN 

ADMINISTRASI  

1. Bagian 
Organisasi dan 
Kepegawaian; 

2. Bagian Humas 
dan Protokol; 

3. Bagian Umum. 

STAF AHLI 

C. KANTOR : 
1. Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 
Politik ;  

2. Kantor Arsip dan 
Perpustakaan 
Daerah; 

3. Kantor 
Ketahanan 
Pangan. 

D. RUMAH SAKIT 
UMUM  DAERAH 
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1. Permasalahan Pembangunan 

2. Isu Strategis 

3.  

 

C. ISU-ISU STRATEGIS KOTA SURAKARTA 

 

 

 
 
 
 
 
 

Analisis isu-isu strategis Kota Surakarta untuk perencanaan jangka 

menengah daerah kurun 2016-2021 diidentifikasi melalui serangkaian 

proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan 

pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar 

calon isu strategis. Selanjutnya, dilakukan pembobotan melalui 

konsultasi publik, dihasilkan daftar isu strategis per bidang 

pemerintahan. 

Dari kompilasi ini diperoleh kesimpulan tantangan yang dihadapi 

Pemerintah Kota Surakarta dalam penyusunan program pembangunan 

daerah 2016-2021, yaitu (1) Penataan kebijakan dan kelembagaan 

perangkat daerah yang bersih, transparan, demokratis, partisipatif dan 

akuntabel; (2) Untuk meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan 

kesejahteraan masyarakat; (3) Dalam tata kehidupan yang tertib dan 

aman, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

 

 

 

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyandingkan: (1) 

sasaran pokok pembangunan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha;  meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah; (2) RPJPD: 

kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, perekonomian 

mantap, keamanan ketertiban lingkungan yang baik dan sehat; 

prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas; (3) RTRW: melayani 

PKN; sistem pusat pelayanan yang terintegrasi berwawasan lingkungan, 

(4) dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa 

Tengah, yaitu berdikari dan sejahtera; (5) hasil evaluasi RPJMD 2010-

2015, ditemukan hal-hal yang masih harus dikejar dari penyelenggaraan 

urusan pemerintahan; (6) Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kota 



 

 25 

 

Surakarta tahun 2016-2021, yang mengusung isu waras, wasis, wareg, 

mapan, papan.Setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses 

pembobotan isu,dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa 

payung besar isu strategis Kota Surakarta disinergikan dengan 

pembidangan urusan dalam perencanaan pembangunan daerah, 

mencakup: (i) Kelompok isu bidang pemerintahan umum, (ii) Kelompok 

isu bidang ekonomi, (iii) Kelompok isu bidang sosial budaya, (iv) 

Kelompok isu bidang IV – 14 infrastruktur dan perhubungan, (v) 

Kelompok isu bidang lingkungan hidup. 

Berdasarkan rangkaian proses sebagaimana dipaparkan pada bab ini, 

rumusan isu strategis Kota Surakarta kurun 2016-2021 dikelompokkan 

ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:  

a. Tata kelola pemerintahan (governance): bersih, transparan, 

kolaboratif, demokratis, dan akuntabel; 

b. Peningkatan daya saing daerah: meraih keunggulan; 

c. Kesejahteraan masyarakat: mapan, aman, nyaman; 

d. Lingkungan hidup: sehat, selamat, bermartabat; 

e. Kesenjangan wilayah: pemerataan yang berkeadilan dalam 

keterpaduan. 

Penjabaran masing-masing isu secara ringkas dijelaskan pada bagian 

berikut : 

 

 

 

Tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasi dan 

melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas 

pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan 

birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat 

ekonomi (bisnis). Birokrasi sebagai bagian dari aktor tata kelola 

pemerintahan. Isu tata kelola pemerintahan adalah isu yang strategis 

karena menakar efektivitas kolaborasi semua elemen, yaitu 

pemerintah (eksekutif), DPRD, masyarakat sipil, dan masyarakat 

dunia usaha. 

a. Tata Kelola Pemerintahan (Governance): Bersih, Transparan 

Kolaboratif, Demokratis, dan Akuntabel 
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Daya saing daerah menjadi tujuan dari semua upaya tata kelola 

pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan 

akuntabel. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, 

kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas 

ekonomi suatu daerah. 

Pilar pendukung daya saing, yaitu: institusi, infrastruktur, makro 

ekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar barang,efisiensi 

pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran 

pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.Merujuk pilar pendukung 

sebagaimana diuraikan di atas, hal ini menunjukkan daya saing 

merupakan dampak pembangunan lintas sektor, mulai dari bidang 

pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan 

bidang infrastruktur. 

Dari analisis penyelarasan isu strategis daerah dengan visi misi 

walikota terpilih 2016-2021, selaras dengan unsur visi Kota 

Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera. 

Ditinjau dari komponen misi isu daya saing daerah didukung oleh 

misi waras, wasis, wareg, dan mapan. Tantangan yang dihadapi Kota 

Surakarta menjadi kota berdaya saing tinggi memerlukan 

penanganan lintas sektor dari bidang pemerintahan umum, bidang 

ekonomi, bidang sosial buaya, dan bidang infrastruktur. 

 

 

Negara mempunyai kewajiban memenuhi hak ekonomi, sosial dan 

budaya masyarakat, sebagai pilar kesejahteraan rakyat. Hak ekonomi 

menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, 

sosial, dan budaya. Negara merupakan aktor pertama dan utama 

yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan. Pemerintah 

daerah, sebagai representasi negara, dapat menjalin kerjasama 

swasta (sektor kedua) untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam 

b. Peningkatan Daya Saing Daerah Meraih Keunggulan 

c. Kesejahteraan Masyarakat: Mapan, Aman, Nyaman 



 

 27 

 

menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. 

Pertumbuhan dan pemerataan itu merupakan dua skema untuk 

membangun kemakmuran. Di sisi lain pemerintah daerah dapat 

melancarkan reformasi pelayanan publik dan kebijakan 

(pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. 

Pelayanan publik yang paling dasar adalah pendidikan dan 

kesehatan, sementara pengurangan kemiskinan merupakan aksi 

mendasar dalam kebijakan sosial. Isu kesejahteraan dalam konteks 

visi misi walikota terpilih 2016- 2021 selaras dengan unsur visi kota 

sejahtera, dan didukung melalui misi wareg, mapan, papan. Isu 

kesejahteraan memerlukan dukungan lintas sektor untuk intervensi 

program pembangunannya, yaitu dari bidang pemerintahan umum, 

bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang infrastruktur. 

 

 

 

Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan tidak hanya faktor 

alam, namun juga besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan 

penduduk). Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan 

kawasan urban, kebutuhan tambahan produksi pangan, dan 

peningkatan kebutuhan energi. Masing-masing kebutuhan 

berimplikasi pada lingkungan, mulai dari pencemaran lingkungan 

hingga penyakit-penyakit menular karena lingkungan.Isu lingkungan 

hidup dalam konteks visi misi walikota terpilih selaras dengan unsur 

visi sejahtera didukung misi waras, mapan, dan papan. Isu 

lingkungan hidup perlu ditangani lintas sektoral, karena saling 

terkait antara aspek regulasi kebijakan, aspek perilaku, dan aspek 

daya dukung serta daya tampung lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

d. Lingkungan Hidup : Sehat, Selamat, Bermartabat 
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Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah merupakan 

masalah penting yang harus diatasi secara nasional maupun daerah 

karena (1) upaya pemerataan dan penciptaan kemakmuran yang 

merata adalah menjadi tugas pemerintah dan (2) ketimpangan atau 

kesenjangan pembangunan antarwilayah dan kawasan sangat 

berisiko pada timbulnya bencana sosial.Inti dari isu kesenjangan 

wilayah adalah pemerataan pembangunan yang berkeadilan. 

Keterkaitan isu tersebut dalam konteks visi misi walikota terpilih 

mendukung perwujudan unsur visi kota sejahtera yang didukung 

melalui misi mapan dan papan. Tantangan mengatasi isu ini adalah 

menyinergikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antar-

SKPD dalam menggarap wilayah-wilayah strategis tertinggal di Solo 

Utara, menyangkut keterpaduan penataaan ruang dengan 

pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan transportasi yang 

inklusif, tidak diskriminatif, ramah bagi semua kelompok 

masyarakat, dari sisi gender, usia, dan perbedaan disabilitas menjadi 

tantangan dalam mengatasi isu kesenjangan wilayah. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Kesenjangan Wilayah : Pemerataan yang Berkeadilan dalam 

Keterpaduan 
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A. RENCANA STRATEGIS  

 
 

1. Visi dan Misi 

 

Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2016 dalam suasana transisi 

berkaitan dengan perubahan mekanisme perencanaan pembangunan 

sehubungan dengan perubahan regulasi PERPU No. 1 tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berakibat pada 

kekosongan jabatan sampai dengan akhir tahun 2015. Implikasi 

kekosongan jabatan ini adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 tahun selaras dengan 

masa jabatan walikota belum tersusun karena mundurnya proses 

pemilihan Walikota. 

Namun demikian arah, acuan, keterkaitan, konsistensi dan 

kesinambungan perencanaan pembangunan tetap dapat dilaksanakan 

dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 

2005-2025. Dengan berpedoman kepada RPJPD Kota Surakarta tahun 

2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2016, maka 

proses kesinambungan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi Jangka Menengah Kota Surakarta 

Tahun 2016 - 2021 :  

“Terwujudnya Surakarta sebagai Kota 

Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera” 
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Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dan 

DPRD Kota Surakarta Nomor 910/1415-910/2698  tentang Rancangan 

awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, Visi Kepala Daerah-wakil 

kepala daerah terpilih adalah “Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota 

Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera”, dengan penjabaran Misi sebagai 

berikut : 

a. Waras 

 Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam 

lingkungan hidup yang sehat. 

b. Wasis 

 Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, 

mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai–nilai luhur dan 

melestarikan warisan budaya daerah. 

c. Wareg 

 Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan  

mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani. 

d. 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. 

e. Papan 

 Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan 

perumahan dan permukiman, pembangunan infrastruktur dan 

fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan 

kependudukan, lingkungan, dan budaya. 

 

2. Tujuan dan Sasaran 

 
Dalam masa transisi dari RPJMD 2010 – 2015 ke RPJMD 2016 – 2021 

maka terjadi penyesuian tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka 

Menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 

9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Keterkaitan visi/misi dan 

tujuan/sasaran pembangunan adalah sebagai berikut : 
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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 

  

TTaabbeell  IIII..11  
HHuubbuunnggaann  VViissii//MMiissii  ddaann  TTuujjuuaann//SSaassaarraann  PPeemmbbaanngguunnaann    

KKoottaa  SSuurraakkaarrttaa  TTaahhuunn  22001166--22002211  
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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 

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 

partisipasi 

masyarakat di 

bidang 

pembangunan 

sosial, ekonomi, 

budaya, fisik 

prasarana mulai 

Pengembangan 

sistem 

manajemen 

pembangunan 

partisipatif 
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dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

monitoring 

evaluasi 

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 

Menurunnya 

konflik antar 

golongan 

Penegakan 

hukum dan 

regulasi daerah 

dengan membuka 

ruang monitoring 

publik 

Peningkatan 

kondusivitas 

keamanan, 

ketertiban, 

kenyamanan 

kota  
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serta harmoni 

sosial 

masyarakat 

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 

Meningkatnya 

sarana 

prasarana 

pendukung 

kegiatan 

ekonomi, sosial  

dan budaya 

yang 

berkualitas, 

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 
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B. PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

TAHUN 2016 

merata, 

manusiawi, 

berkeadilan dan 

berwawasan 

lingkungan 

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 

 

 

 

 

 

Penyusunan prioritas program/kegiatan yang akan direncanakan dalam 

perubahan RKPD Kota Surakarta tahun 2016 memperhatikan beberapa 

beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, dan kebijakan di 

tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, seperti RKPD Kota Surakarta 

tahun 2016, Nawacita Pemerintah Jokowi-JK, dan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah.  

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8-A Tahun 2015 tentang RKPD Kota 

Surakarta Tahun 2016 menetapkan Tema Pembangunan Kota Surakarta 

Tahun 2016 adalah “Mendorong Daya Saing Kota untuk Mengembangkan 

Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Tanpa Diskriminasi” 

dengan Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016, meliputi: 

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan karakter 

serta penguasaan IPTEK dan seni budaya dalam rangka menghasilkan 

SDM yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olah raga dan 

pariwisata; 
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2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan 

inovatif untuk peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan unsur pemangku kepentingan 

untuk tertib hukum dan memantapkan kondusivitas kota; 

4. Peningkatan kualitas daya saing sumber daya ekonomi dan insentif 

investasi untuk pertumbuhan kesejahteraan yang inklusif; 

5. Penertiban administrasi pertanahan dan penataan ruang kota yang 

sinergis, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehat; 

6. Perlindungan warga dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan 

inklusif; 

7. Peningkatan kualitas Sarpras kota untuk pemerataan pertumbuhan 

antar wilayah dan meningkatkan daya saing kota. 

 
 
 

 
 
 

No 

Prioritas 

Misi RPJP 

Tahap ke-3 / 

Urusan 

Permasalahan 

Pada Perubahan 

RKPD 

Misi RPJMD 

yang terkait 

Tujuan 

RPJMD yang 

terkait 

Sasaran RPJMD 

yang terkait 

Sasaran RKPD 

Tahun 2016 

 Misi 1. 

Mewujudkan 

sumber daya 

manusia 

yang 

berkualitas 

    Prioritas Tahun 

2016 Peningkatan 

kualitas 

pendidikan, 

kesehatan, 

pembangunan 

karakter, dan 

penguasaan IPTEK 

(ilmu pengetahuan, 

tehnologi) dan seni 

budaya dalam 

rangka 

menghasilkan SDM 

yang berdaya saing 

di pasar ekonomi, 

seni budaya, 

olahraga, dan 

pariwisata. 

 Pendidikan  Masih 
rendahnya 
capaian APK 
PAUD.  

Misi 2 Wasis: 

Mewujudkan 

masyarakat 

2.1. 

Terwujudnya 

Pendidikan 

 Meningkatnya 
perluasan 
akses dan 
kualitas 

 Implementasi 
penuntasan 
wajib belajar 
pendidikan dasar 

  

TTaabbeell  IIII..22  
SSaassaarraann  PPeemmbbaanngguunnaann  KKoottaa  SSuurraakkaarrttaa  

TTaahhuunn  22001166  
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 Masih adanya 

siswa Putus 
Sekolah (APS) 
pada jenjang 
SD/MI dan 
SMP/MTs. 

 Banyaknya 

LKP dan 
lembaga 
PKBM yang 
belum 
terakreditasi 
dan belum 

optimalnya 
cakupan 
pendidikan 
non formal. 

 Banyaknya 

guru pada 
jenjang PAUD, 
SD, SMP yang 
belum 
memiliki 
Sertifikat 
Pendidik. 

yang cerdas, 

berkualitas, 

berdaya saing, 

mandiri dan 

berkarakter 

menjunjung 

tinggi nilai-

nilai luhur 

dan 

melestarikan 

warisan 

budaya 

untuk semua 

yang 

berkarakter, 

unggul, dan 

berkeadilan 

pendidikan 
masyarakat 

 Terwujudnya 

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

9 tahun baik 
bagi laki-laki dan 
perempuan 
secara adil dan 

setara sebagai 
bagian dari 
Program 
Indonesia Pintar 
melalui wajib 
belajar 12 tahun 
bebas pungutan, 
dan 
memperbesar 

akses warga 
miskin untuk 
mendapatkan 
pendidikan 
tinggi 

 Meningkatkan 

kualitas sumber 
daya manusia 
agar memiliki 
kecakapan hidup 
kompetitif untuk 
meningkatkan 
peluang usaha 
dan pendapatan.  

 Peningkatan 

kualitas 
pendidikan 
vokasi dan 
pendidikan non 
formal dalam 
rangka 
membekali 
angkatan kerja 
dengan keahlian 
di bidangnya 
guna menekan 
angka 
pengangguran 
terbuka di masa 

mendatang. 

 Perluasan 

Pendidikan 
PAUD untuk 
membantu 
kualitas 
pendidikan usia 
dini. 

 Peningkatan 

Kualitas tenaga 
pendidik dengan 
kualifikasi yang 
tersertifikasi 

 Penguatan SDM 

yang mendorong 
inovasi. 

 Kesehatan  Angka 

kesakitan 
penyakit 
menular 

Misi 1 Waras: 

Mewujudkan 

masyarakat 

1.1. 

Meningkatkan 

aksesibilitas 

 Meningkatnya 

kesadaran 
individu, 
keluarga dan 

 Pengurangan 

Angka Kematian 
Ibu (AKI), Angka 
Kematian Bayi 
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relatif tinggi, 
seperti 
penyakit 
DBD, Angka 
kesakitan TB, 
dan Prevalensi 
HIV-AIDS. 

 Belum 

optimalnya 
penanganan 
penyakit tidak 
menular, 
terlihat dari 

Proporsi 
kasus 
hipertensi di 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
dan Proporsi 
kasus DM di 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 

 Masih adanya 

kasus 
kekurangan 
gizi 
(underweight) 
pada anak 
balita.  

 Masih 

rendahnya 
persentase 
rumah tangga 
berperilaku 
pola hidup 
bersih dan 
sehat (PHBS). 

 Masih 

perlunya 
peningkatan 

kualitas 
pelayanan 
kesehatan 

yang sehat 

jasmani, 

rohani, dan 

sosial dalam 

lingkungan 

hidup yang 

sehat  

 

dan kualitas 

pelayanan 

kesehatan, 

promosi dan 

preventif 

kesehatan 

masyarakat 

secara 

jasmani dan 

rohani 

masyarakat 
berperilaku 
hidup bersih 
dan sehat 
jasmani dan 
rohani 

 Meningkatnya 
kuantitas dan 

kualitas 
pelayanan 
kesehatan 

(AKB) dan Angka 
Kematian Balita 
(AKABA) 

 Pencegahan dan 
penanggulangan 
penyakit menular 
(Demam 
Berdarah, Tb 

Paru dan 
HIV/AIDS), 

 Peningkatan 
mutu dan 
standar 

pelayanan 
kesehatan dasar 
dan pelayanan 

kesehatan 
rujukan yang 
dapat dijangkau 
masyarakat tidak 
mampu 

 Mengoptimalkan 
pelayanan RSUD 
dengan model 

BLUD. 

 Kebudayaan Kurangnya 

tingkat 

aktualisasi 

pelestarian seni 

budaya, dan 

cakupan 

pelestarian 

benda, situs 

dan kawasan 

cagar budaya. 

 

Misi 2 Wasis: 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang cerdas, 

berkualitas, 

berdaya saing, 

mandiri dan 

berkarakter 

menjunjung 

tinggi nilai-

nilai luhur dan 

melestarikan 

warisan 

budaya 

2.2 

Terwujudnya 

masyarakat 

yang cakap 

mengupayaka

n 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 

 

Peningkatan 

pengelolaan 

kekayaan budaya 

daerah, dan 

pemasaran wisata 

seni budaya di 

tingkat regional, 

nasional dan 

internasional 
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Misi 5 Papan :  

Mewujudkan 

Surakarta 

nyaman 

melalui 

pemenuhan 

kebutuhan 

perumahan 

dan 

permukiman,  

tempat untuk 

berusaha dan 

berkreasi, 

pembangunan 

infrastruktur 

dan fasilitas 

umum 

perkotaan 

yang 

berkeadilan, 

serta 

berwawasan 

kependudukan

, lingkungan, 

dan budaya 

5.2 

Meningkatnya 

sarana 

prasarana 

pendukung 

kegiatan 

ekonomi, 

sosial  dan 

budaya yang 

berkualitas, 

merata, 

manusiawi, 

berkeadilan 

dan 

berwawasan 

lingkungan 

Tersedianya 

sarana 

prasarana sosial 

budaya 

 Pemuda dan 

Olahraga 

Masih 

kurangnya 

tingkat prestasi 

pemuda dan 

olahraga 

Misi 2 Wasis: 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang cerdas, 

berkualitas, 

berdaya 

saing, 

mandiri dan 

berkarakter 

menjunjung 

tinggi nilai-

nilai luhur 

dan 

melestarikan 

warisan 

budaya 

2.2 

Terwujudnya 

masyarakat 

yang cakap 

mengupayaka

n pelestarian 

warisan karya 

budaya, adat 

istiadat, nilai-

nilai seni 

budaya, serta 

prestasi 

pemuda dan 

olah raga 

Meningkatnya 

prestasi pemuda 

dan olahraga 

 Peningkatan 
penyelenggaran 
event olah raga 

dengan  
pengembangan 
ekonomi kreatif 
pemuda  

 Peningkatan 
sarana dan 
prasarana olah 
raga kota yang 
lengkap, menjadi 

modal bagi 

event-event 
olahraga 
nasional dan 
internasional 

 Misi 2 

Mewujudkan 

peningkatan 

kualitas 

pelayanan 

umum 

     

 Keuangan 

 

 Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

3.2 

Terwujudnya 

perekonomian 

kota yang 

maju, kuat 

dan mandiri 

Meningkatnya 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Peningkatan 

Pengelolaan Aset 

dan Keuangan 

Daerah secara 

efisien dan 

akuntabel 
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memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

 

 Kepegawaian 

dan Diklat 

 

Rendahnya 

cakupan diklat 

pegawai dan 

penempatan 

pegawai sesuai 

kualifikasi dan 

kompetensinya, 

dan masih 

adanya kasus 

pelanggaran 

disiplin.  

 

Misi 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, 

efisien, bersih, 

responsif dan 

melayani. 

 

4.1 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik 

berbasis E-

Government   

Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Akuntabilitas 

Kinerja Birokrasi 

Penataan 

organisasi 

perangkat daerah 

dan kepegawaian 

(rekruitmen, 

penetapan, mutasi 

maupun promosi) 

guna mendukung 

gerakan anti 

korupsi dan 

budaya kerja, 

serta kualitas 

pelayanan publik 

Keuangan 

 

Belum 

optimalnya 

peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Misi 4. Mapan 

 

4.1 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik 

berbasis E-

Government   

Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Birokrasi 

Peningkatan 

Pengelolaan Aset 

dan Keuangan 

Daerah secara 

efisien dan 

akuntabel 

Sekretariat 

Daerah 

 

Belum 

optimalnya 

pelayanan 

sekretariat 

DPRD kepada 

anggota DPRD.  

 

Misi 4. Mapan 

 

4.1 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik 

berbasis E-

Government   

Meningkatnya 

kualitas 

implementasi 

perencanaan, 

pengendalian 

dan evaluasi 

kinerja 

pembangunan 

 Perbaikan 

Regulasi 
kebijakan daerah 
yang tepat 
berbasis akurasi 
data dan 
diimplementasik
an berbasis 
sanksi yang jelas 
atas segala 
bentuk 
pelanggaran/ 
pengabaian 

 Peningkatan 

sistem 
akuntabilitas 
kinerja 
pembangunan 
daerah 
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 Peningkatan 

Kerjasama antar 
daerah (KAD) 
dan dunia privat 
bersifat strategis. 

Pengawasan 

 

Belum 

optimalnya 

kualitas SDM 

pemeriksa  

 

Misi 4. Mapan 

 

4.1 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik 

berbasis E-

Government   

Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Akuntabilitas 

Kinerja Birokrasi 

Peningkatan 

Kemitraan dan 

Partisipasi 

Masyarakat untuk 

pengawasan 

penyelenggaraan 

pelayanan publik 

dan pembangunan 

daerah   

Sekretariat 

DPRD 

 

Belum 

optimalnya 

pelayanan 

sekretariat 

DPRD kepada 

anggota DPRD.  

 

Misi 4. Mapan 

 

4.1 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik 

berbasis E-

Government   

Meningkatknya 

pengelolaan kota 

dengan 

memanfaatkan 

teknologi 

informasi (Solo 

Smart City) 

Peningkatan 

sinergitas 

hubungan antara 

pemerintah dan 

DPRD yang efektif 

dalam 

pelaksanaan 

fungsi regulasi, 

fungsi anggaran, 

dan fungsi 

pengawasan. 

Penelitian dan 

Pengembangan 

 Misi 4. Mapan 

 

4.1 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik 

berbasis E-

Government   

Berkembangnya 

ekonomi kreatif 

dan kota tujuan 

wisata seni dan 

budaya 

 Pengembangan 
Sistem inovasi 
daerah. 

 Membangun 

jejaring dengan 
lembaga lokal, 
nasional dan 
internasional 
dalam 
pengembangan 
SIDA. 

 Pembangunan 

dan optimalisasi 
pusat inovasi 

daerah (SPT, 
pusat inovasi 
budaya) 

 Penataan 

peraturan 
perundang-
undangan 
inovasi. 

 Penguatan akses 

teknologi 

 Komunikasi 

dan 

Informatika 

Belum 

terintegrasinya 

aplikasi E-

goverment. 

 

Misi 4. Mapan 

 

4.1 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik 

berbasis E-

Government   

Meningkatknya 

pengelolaan kota 

dengan 

memanfaatkan 

teknologi 

informasi (Solo 

Smart City) 

 Optimalisasi 

semua fungsi 
media 
komunikasi 
berbasis 
tehnologi 
informasi 
maupun 
tradisional 
mendukung 
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pemasaran daya 
saing kota.   

 Penyusunan 

sistem informasi 
SIDa ter integrasi 
basis IT. 
 

 Perpustakaan Belum 

optimalnya 

jumlah 

Pengunjung 

Perpustakaan/T

aman Cerdas 

dan kurangnya 

koleksi buku. 

 

Misi 4. Mapan 

 

4.1 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik 

berbasis E-

Government   

Meningkatnya 

perluasan akses 

dan kualitas 

pendidikan 

masyarakat 

 Penyempurnaan 
pembangunan 
perpustakaan 
daerah yang 
lengkap dan 
nyaman. 

 Optimalisasi dan 
peningkatan 
pelayanan 
perpustakaan 
daerah. 

 Peningkatan 

pembinaan 
perpustakaan 
masyarakat dan 
sekolah 

 Peningkatan 

minat 
masyarakat 
untuk gemar 
membaca. 

 Peningkatan 

pemanfaatan 
koleksi buku 
sebagai sarana 
edukatif 
inspiratif dan 
rekreatif. 
 

 Kearsipan Masih 

rendahnya 

persentase 

perangkat 

daerah yang 

menerapkan 

pengelolaan 

arsip secara 

baku, dan 

jumlah 

dokumen/arsip 

daerah yang 

telah diduplikat 

dalam bentuk 

informatika. 

 

Misi 4. Mapan 

 

4.1 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik 

berbasis E-

Government   

Meningkatknya 

pengelolaan kota 

dengan 

memanfaatkan 

teknologi 

informasi (Solo 

Smart City) 

 Peningkatan 

pengelolaan arsip 
dengan teknik 
kearsipan sesuai 
kaidah 
ketatalaksanaan 

kearsipan yang 
modern. 

 Penyediaan arsip 

aktif dan inaktif 
sebagai sumber 
edukatif. 

 Perencanaan 

pembanguna

n 

  Belum 
optimalnya 
persentase 
capaian kinerja 

RPJMD, RKPD 
dan APBD. 

 
 

Misi 4. Mapan 

 

4.2 

Meningkatnya 

kinerja 

pembangunan 

daerah 

berwawasan 

kependudukan 

Meningkatnya 

kualitas 

implementasi 

perencanaan, 

pengendalian 

dan evaluasi 

kinerja 

 Peningkatan 
kapasitas aparatur 
perencana SKPD 
dalam rangka 

perencanaan 
pembangunan. 

 Penyusunan 
dokumen RPJMD 



 

 45 

 

  Banyaknya 

amanat 
pemerintah 
kepada 

pemerintah 
kabupaten/ 
kota untuk 
menyusun 
dokumen 

perencanaan 
multi sektoral 
yang harus 
dipenuhi oleh 
Kota Surakarta. 

dan 

keberlanjutan 

lingkungan 

pembangunan. Kota Surakarta, 

dan Renstra SKPD, 
dan Penyusunan 
dokumen 

perencanaan multi 
sektor yang telah 
habis masa 
berlakunya. 

 Pengembangan 

database 
perencanaan dan 
evaluasi hasil 
kinerja 
pembangunan. 

 Integrasi lembaga 
riset dan perguruan 
tinggi dengan 
industri dan 

kelompok 
masyarakat. 
 

 Statistik    Meningkatnya 

kualitas 

implementasi 

perencanaan, 

pengendalian 

dan evaluasi 

kinerja 

pembangunan 

Peningkatan 

penyediaan dan 

pengelolaan data 

statistik untuk 

kepentingan 

perencanaan dan 

evaluasi kinerja 

pembangunan 

daerah. 

 

 Misi 3. 

Mewujudkan 

keamanan 

dan 

ketertiban 

kota 

    Prioritas 2016  

Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat dan 

unsur pemangku 

kepentingan untuk 

tertib hukum dan 

memantapkan 

kondusivitas kota 
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 Ketenterama

n, ketertiban 

umum, dan 

perlindungan 

masyarakat  

  Belum 

optimalnya 
penyelesaian 
pelanggaran K3 
(ketertiban, 
ketentraman, 
keindahan), 
dan 
Penyelesaian 
Pelanggaran 
Perda  

Misi 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, 

efisien, bersih, 

responsif dan 

melayani. 

 

4.3 

Meningkatnya 

ketertiban, 

keamanan, 

penegakan 

hukum dan 

hak asasi 

manusia serta 

harmoni sosial 

masyarakat 

  Menurunnya 

konflik antar 
golongan 

  Menurunnya 

pelanggaran 
produk 
hukum 
daerah 
Meningkatnya 
kesiapsiagaan 
sistem 
antisipasi 
risiko 

kebencanaan 
 

meningkatnya 

keamanan, 

ketertiban dan 

kenyamanan  

lingkungan kota 

Misi 5 Papan :  

Mewujudkan 

Surakarta 

nyaman 

melalui 

pemenuhan 

kebutuhan 

perumahan 

dan 

permukiman,  

tempat untuk 

berusaha dan 

berkreasi, 

pembangunan 

infrastruktur 

dan fasilitas 

umum 

perkotaan 

yang 

berkeadilan, 

serta 

berwawasan 

kependudukan

, lingkungan, 

dan budaya 

5.2 

Meningkatnya 

sarana 

prasarana 

pendukung 

kegiatan 

ekonomi, 

sosial  dan 

budaya yang 

berkualitas, 

merata, 

manusiawi, 

berkeadilan 

dan 

berwawasan 

lingkungan 

 

Tersedianya 

sarana 

prasarana sosial 

budaya 

Pengembangan 

wawasan 

kebangsaan dari 

semua latar 

belakang kelompok 

masyarakat untuk 

mencegah 

timbulnya bencana 

sosial  

  Masih 

rendahnya 

persentase 

kelurahan 

tangguh 

bencana. 

5.1 

Tersedianya 

permukiman 

dan 

infrastruktur 

perkotaan 

yang 

berkualitas, 

merata, 

manusiawi, 

berkeadilan, 

berwawasan 

lingkungan 

Meningkatnya 

kesiapsiagaan 

sistem 

antisipasi risiko 

kebencanaan 

Peningkatan 

Perlindungan 

masyarakat dari 

ancaman bencana  
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dan siaga 

bencana 

 Misi 4. 

Mewujudkan 

perekonomian 

daerah yang 

mantap 

    Prioritas 2016 

pada misi 4: 

Peningkatan 

kualitas daya saing 

sumber daya 

ekonomi dan 

insentif investasi 

untuk 

pertumbuhan 

kesejahteraan yang 

inklusif) 

 Penanaman 

Modal 

Belum 

optimalnya 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) bidang 

pelayanan 

perijinan. 

 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

3.2 

Terwujudnya 

perekonomian 

kota yang 

maju, kuat 

dan mandiri 

Meningkatnya 

jumlah investasi 

 Peningkatan 
investasi dengan 
prioritas pada 
ketersediaan 
sistem informasi 
layanan investasi 
yang terintegrasi 

dan ramah pasar 
berbasis pada 
keunggulan 
daerah (core 
competence). 

 Peningkatan 

pelayanan 
perijinan melalui 
PTSP dengan 
mengoptimalkan 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi. 

 Pengembangan 

investasi di Solo 
wilayah Utara. 

 Penyusunan 
prosedur 
perijinan 
investasi. 

 Ketenagaker 

jaan  

 Masih adanya 

pengganggura
n, sementara 
serapan 
tenaga kerja 
terampil dan 
penempatan 
pencari kerja 
relatif 
terbatas. 

 Rendahnya 

partisipasi 
angkatan 
kerja 
perempuan 
dan 
partisipasi 
perempuan di 
lembaga 
pemerintah. 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

3.1 

Meningkatnya 

kualitas hidup 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

jasmani dan 

rohani 

 Meningkatnya 

kesempatan 
kerja 

 Terwujudnya 
masyarakat 
dan angkatan 
kerja yang 
kreatif, 
inovatif, dan 

berdaya saing 

Penciptaan 

lapangan kerja, 

mata pencaharian 

berkelanjutan dan 

pertumbuhan 

berkeadilan melalui 

pengurangan 

jumlah kaum muda 

yang menganggur. 
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 Pertanian  Banyaknya 

SDM pelaku 
usaha 
pariwisata 
yang belum 
memiliki 
sertifikat/ 
memenuhi 
standar 
kompetensi. 

 Belum 

optimalnya 
produksi hasil 

peternakan 
dan cakupan 
produksi 
daging yang 
memenuhi 
kriteria ASUH. 
 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

3.1 

Meningkatnya 

kualitas hidup 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

jasmani dan 

rohani 

Terjaganya 

ketersediaan 

pangan yang 

terjangkau 

Peningkatan 

produktivitas Hasil 

Pertanian, 

Peternakan, 

Perikanan Darat, 

ditekankan pada 

diversifikasi 

pengolahan hasil 

Pertanian, 

Peternakan, 

perikanan darat 

berbasis tehnologi 

tepat. 

 Ketahanan 

Pangan 

Pencapaian 

Skor Pola 

Pangan 

Harapan belum 

mencapai 

kondisi ideal. 

 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

3.1 

Meningkatnya 

kualitas hidup 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

jasmani dan 

rohani 

Terjaganya 

ketersediaan 

pangan yang 

terjangkau 

 Peningkatan 
ketersediaan, 
kecukupan, 
stabilitas, 
aksesibilitas, 
kualitas, 
kuantitas, 
keterjangkauan 

serta keamanan 
pangan secara 
berkesinambung
an 

 Pengamanan 
stok cadangan 
pangan 

 Perdagangan   Masih 

rendahnya 
persentase 
pelayanan 
kemetrologian 
(tera/tera ulang 
alat UTTP: 

Ukur, Takar, 
Timbang, dan 
Perlengkapan 
nya)  

  Belum 

optimalnya 
penataan lokasi 
PKL. 

 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

3.1 

Meningkatnya 

kualitas hidup 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

jasmani dan 

rohani 

Terjaganya 

ketersediaan 

pangan yang 

terjangkau 

 Penerapan 

Standar Nasional 
Indonesia (SNI) 
kepada pelaku 
usaha dalam 
distribusi dan 
peredaran 

produk barang 
dan jasa. 

 Peningkatan 

temu usaha 
antara eksportir 
UKM potensial 
ekspor dan 
Kementerian 
Perdagangan. 

 Perlindungan 

konsumen dan 
menumbuhkan 
kesadaran 
pelaku usaha 
mengenai 
pentingnya 
perlindungan 
konsumen. 

 Revitalisasi dan 

rehabilitasi pasar 
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tradisional, 
terutama 
Pembangunan 
Pasar Klewer. 

 Pengendalian 

harga kebutuhan 
bahan pokok 
 

 Perindustrian Kurangnya 

persentase 

klaster industri 

yang 

berkembang. 

 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

3.1 

Meningkatnya 

kualitas hidup 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

jasmani dan 

rohani 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat 

dalam 

pembangunan 

kewilayahan 

 Pengembangan 

industri kreatif 
dan 
pengembangan 
sertifikasi/ 

standarisasi 
industri untuk 
peningkatan 
daya saing kota 

 Pengurangan 

ketergantungan 
bahan baku 
impor yang 
tinggi. 

 Peningkatan 

sertifikasi produk 
industri dan 
usulan regulasi 
Sertifikat 
Higienis. 

 Optimalisasi 

pendayagunaan 
HAKI, informasi 
dan 
komersialisasi 
inovasi teknologi 
dan hasil. 

 Peningkatan 

kemitraan 
Stakeholders 
(SKPD, lembaga 
swadaya 
masyarakat, dan 
perbankan) 

untuk 
pengembangan 
industri kreatif  

 Penguatan 

kebijakan 
industri dan 
klaster IKM 
dengan kerangka 
rantai nilai. 

 Penguatan difusi 

teknologi bagi 
klaster industri 
untuk 
meningkatkan 
nilai tambah  

 Pemberian 

bantuan 
peralatan kerja/ 
peralatan 
produksi klaster 
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industri. 

 Perluasan 
pemasaran 
sektor industri 
pengolahan 
(makanan, obat, 
jamu, kosmetik 
herbal/agro, 
tekstil dan 

produk tekstil).  

 Peningkatan 
Ketersediaan 
tenaga kerja 

yang berkualitas 
sesuai 
kebutuhan dunia 
usaha industri. 

 Pembinaan dan 
pengembangan 
kemampuan 
teknis IKM. 

 Pemberian 

fasilitasi 
pelatihan dan 
kemitraan bagi 
IKM/Pemula. 

 Koperasi dan 

UMKM 

Masih 

banyaknya 

koperasi yang 

tidak aktif, 

belum 

optimalnya 

pembinaan 

terhadap 

KUMKM. 

 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

3.1 

Meningkatnya 

kualitas hidup 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

jasmani dan 

rohani 

Meningkatnya 

kesempatan 

kerja 

 Peningkatan 
produktivitas 
Usaha Mikro 
Kecil Menengah 
dan Koperasi 
(UMKMK). 

 Peningkatan 

jumlah 
wirausaha di 
kalangan muda 
yang 
berkelanjutan.  

 Peningkatan 

kuantitas dan 
kualitas koperasi 
aktif 

 Pertumbuhan 

usaha Penguatan 
kelembagaan, 
melalui 
partumbuhan 
klaster UMKM 

 Optimalisasi 

Kemitraan 
dengan BUMN 
dan BUMD 
melalui program 
CSR (Corporate 

Social 
Responsibility)  

 Peningkatan 

aksesibilitas 
UMKMK 
terhadap 
lembaga 
keuangan/ 
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pembiayaan 
mikro  

 Pariwisata Belum 

optimalnya 

jumlah 

kunjungan dan 

rata-rata lama 

tinggal 

wisatawan.  

 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

3.2 

Terwujudnya 

perekonomian 

kota yang 

maju, kuat 

dan mandiri 

Berkembangnya 

ekonomi kreatif 

dan kota tujuan 

wisata seni dan 

budaya 

 Pemasaran 
wisata seni 

budaya di tingkat 
regional, 
nasional dan 
internasional 
melalui program 
kemitraan antar 
pelaku 
pariwisata serta 

melibatkan 
pemuda.  

 Pengembangan 

industri kreatif 
pendukung daya 
saing pasar 
pariwisata. 

 Pengembangan 
destinasi wisata 

unggulan. 

 

 

 

 

 

Kelautan dan 

Perikanan 

Belum 

optimalnya 

produksi ikan 

budidaya dan 

cakupan bina 

kelompok 

perikanan 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

3.1 

Meningkatnya 

kualitas hidup 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

jasmani dan 

rohani 

Terjaganya 

ketersediaan 

pangan yang 

terjangkau 

 Peningkatan 

Produktivitas 
hasil perikanan 
budidaya.  

 Diversifikasi 
pengolahan hasil 

perikanan 
berbasis 
teknologi tepat 
guna. 

 Penyebarluasan 
informasi 
keberadaan 
pasar ikan 
kepada 

masyarakat dan 
Promosi Gemar 
Makan Ikan. 

 Misi 5: 

Terwujudnya 

lingkungan 

hidup yang 

baik dan 

sehat 

    Prioritas RKPD 

2016: 

penertiban 

administrasi 

pertanahan dan 

Penataan ruang 

kota yang sinergis, 

berkeadilan dan 

berwawasan 

lingkungan sehat 

 Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang   

 Belum 
optimalnya 
proporsi jalan 

dalam kondisi 
baik. 

 Masih adanya 
wilayah yang 
belum bebas 
banjir dan 

Misi 5. Papan 

:  

Mewujudkan 

Surakarta 

nyaman 

melalui 

pemenuhan 

5.1 

Tersedianya 

permukiman 

dan 

infrastruktur 

perkotaan 

yang 

 Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas 

Ruang Publik 

 Tersedianya 
sarana 
prasarana 
ekonomi yang 
berdaya saing 

 Penyusunan 
RDTRK dan 
Dokumen RTBL 

sampai pada 
tingkat kedetilan 
tertentu sehingga 
bisa menjadi 
acuan perijinan 
pemanfaatan 
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genangan.  

 Masih adanya 
pasar rakyat 
yang belum 

memenuhi 
persyaratan  

 Masih adanya 
RDTR yang 
telah 
ditetapkan 
dengan 
PERDA/PERK

ADA.  

 

kebutuhan 

perumahan 

dan 

permukiman,  

tempat untuk 

berusaha dan 

berkreasi, 

pembangunan 

infrastruktur 

dan fasilitas 

umum 

perkotaan 

yang 

berkeadilan, 

serta 

berwawasan 

kependudukan

, lingkungan, 

dan budaya 

berkualitas, 

merata, 

manusiawi, 

berkeadilan, 

berwawasan 

lingkungan 

dan siaga 

bencana 

ruang, terutama 
beberapa 
Kawasan dengan 
perkembangan 
cepat tumbuh. 

 Peningkatan 

Keterpaduan 
implementasi 
rencana dari 
dokumen tata 
ruang kota 
Surakarta 
berikut: 

 dokumen RTRW 
 Rencana Induk 

Sistem 
Pengembangan 
Air  Minum 
(RISPAM) 

 Rencana 
Pembangunan 
dan 
Pengembangan 
Kawasan 
Permukiman 
(RP2KP) 

 Perda Bangunan 
Gedung 

 Strategi Sanitasi 
Kota (SSK) 

 Strategi 
Pengembangan 
Permukiman dan 
Infrastruktur 
Perkotaaan 
(SPPIP) 

 Rencana 
Pembangunan 
dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

(RP3KP) 
 RPIJ2M 
 Ketegasan 

pembangunan 
infrastruktur 
entitas kawasan 
diprioritaskan 
pada Kawasan 
Strategis Kota 
(KSK) yang 
ditetapkan dalam 
RTRW (RPIJ2M 
)Kota Surakarta). 

 Lingkungan 

Hidup 

Rendahnya 

Indeks 

Kesehatan 

Lingkungan 

Hidup (IKLH). 

Misi 1. Waras: 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang sehat 

jasmani dan 

1.2 

Meningkatnya 

kualitas 

lingkungan 

hidup kota 

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dan 

perilaku pelaku 

usaha yang 

 Peningkatan 

pengelolaan dan 
pengurangan 
sampah menuju 
TPA sampai 
mencapai concept 
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 rohani dalam 

lingkungan 

hidup yang 

sehat 

 

peduli pada 

lingkungan 

sehat 

 

Zero Waste. 

 Pencegahan 
degradasi 
lingkungan dan 
mengatasi 
perubahan iklim 

di Kota 
Surakarta. 

 Peningkatan 
ketaatan hukum 
pelaku usaha 
dalam 
pengelolaan 

limbah, dan 
peningkatan 

pengawasan 
pelaksanaan 
dokumen 
lingkungan 
(AMDAL dan 
UKL/UPL). 

 Peningkatan 
Ruang Terbuka 

Hijau Kota yang 
memenuhi 
persyaratan 
ekologi, sosial dan 
ekonomi.  

 Pertanahan Masih adanya 

aset tanah 

Pemkot yang 

belum 

bersertifikat. 

 

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 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik berbasis 

E-Government   

Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Akuntabilitas 

Kinerja Birokrasi 

Peningkatan 

sertifikasi tanah 

bekerjasama 

dengan Badan 

Pertanahan 

Nasional (BPN).  

 Misi 6: 

Terwujudnya 

perlindungan 

sosial 

    Prioritas tahun 

2016: 

Perlindungan 

warga dan 

kesejahteraan 

sosial yang 

berkeadilan dan 

inklusif) 
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 Sosial Banyaknya 

jumlah 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS), 

sementara 

cakupan 

penanganan 

PMKS dan 

bantuan sosial 

untuk 

pemenuhan 

kebutuhan 

dasar sangat 

kecil. 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

3.1 

Meningkatnya 

kualitas hidup 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

jasmani dan 

rohani 

Menurunnya 

PMKS 

 Meningkatnya 

upaya dan 
kerjasama dalam 
penanganan 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

 Peningkatan 

pemenuhan 
kebutuhan dasar, 
dan jaminan 
sosial bagi PMKS. 

 

 Kependudukan 

dan Catatan 

Sipil 

Belum 

optimalnya 

kepemilikan 

dokumen 

administrasi 

kependudukan 

dan catatan sipil, 

khususnya KTP 

dan KK. 

 

Misi 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, 

efisien, bersih, 

responsif dan 

melayani 

4.1 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi dan 

pelayanan 

publik 

berbasis E-

Government   

Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Akuntabilitas 

Kinerja Birokrasi 

 Peningkatan 

kualitas dan 
fasilitas dalam 
pelayanan 
administrasi 
kependudukan 
dan catatan sipil 
berbasis teknologi 
informasi dan 
komunikasi. 

 Peningkatan 

pengelolaan 
database 
kependudukan 
dan 
penyebarluasan 
data 
kependudukan 
kepada 
masyarakat. 
 

 Pengendalian 

penduduk 

dan Keluarga 

Berencana 

Masih tingginya 

laju 

pertumbuhan 

penduduk dan 

Cakupan 

Pasangan Usia 

Subur yang 

ingin ber-KB 

tidak terpenuhi 

(Unmet Need). 

Misi 4 Mapan 4.2 

Meningkatnya 

kinerja 

pembangunan 

daerah 

berwawasan 

kependudukan 

dan 

keberlanjutan 

lingkungan 

Terkendalinya 

jumlah penduduk 

sesuai dengan 

daya dukung dan 

daya tampung 

lingkungan 

 Perluasan 

cakupan peserta 
Keluarga 
Berencana  

 Peningkatan 

kesehatan 
reproduksi, 
menuju keluarga 
sejahtera di Kota 
Surakarta 

 Pemberdayaa

n masyarakat 

dan desa 

Rendahnya 

Swadaya 

Masyarakat 

terhadap total 

Program 

Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 

masyarakat 

yang produktif, 

mandiri dan 

3.1 

Meningkatnya 

kualitas hidup 

dan 

kesejahteraan 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat 

dalam 

pembangunan 

 Peningkatan 

kebijakan berbasis 
pemberdayaan 
ekonomi dan 
pemberdayaan 
komunitas sosial. 
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pemberdayaan 

masyarakat 

kelurahan. 

 

berkeadilan  

mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

dasar jasmani 

dan rohani 

masyarakat 

jasmani dan 

rohani 

 

kewilayahan  Peningkatan 

kemitraan dalam 
integrasi program 
pemberdayaan 
masyarakat. 

 Pemberdaya 

an 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak 

Belum 

optimalnya 

pencapaian 

indeks 

pembangunan 

gender dan 

indeks 

pemberdayaan 

gender. 

 

 Meningkatnya 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan 

anak 

 Peningkatan 
kualitas hidup 
anak dan 
perempuan  

 Pengurangan 

diskriminasi 

terhadap 
perempuan dalam 
kehidupan politik, 
eknomi dan 
publik. 

 Peningkatan 

perlindungan 
terhadap 
perempuan dan 
anak dari tindak 
kekerasan. 
 
 

 Misi 7: 

Mewujudkan 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

perkotaan 

yang cukup 

dan 

berkualitas 

    Prioritas tahun 

2016 pada misi 7: 

Peningkatan 

kualitas sarpras 

kota untuk 

pemerataan 

pertumbuhan 

antar wilayah dan 

meningkakan daya 

saing kota) 

 Perhubungan  Kurangnya 

sarana 
transportasi 
massal (BST) 
untuk 

mengurangi 
kemacetan 
dan sarana 
lalu lintas.  

 Masih adanya 
angkutan 
umum yang 
belum 
melalukan uji 
KIR. 

 

Misi 5. Papan:  

Mewujudkan 

Surakarta 

nyaman melalui 

pemenuhan 

kebutuhan 

perumahan dan 

permukiman,  

tempat untuk 

berusaha dan 

berkreasi, 

pembangunan 

infrastruktur 

dan fasilitas 

umum 

perkotaan yang 

berkeadilan, 

serta 

berwawasan 

kependudukan, 

lingkungan, 

dan budaya 

5.1 

Tersedianya 

permukiman 

dan 

infrastruktur 

perkotaan 

yang 

berkualitas, 

merata, 

manusiawi, 

berkeadilan, 

berwawasan 

lingkungan 

dan siaga 

bencana 

Meningkatnya 

kualitas sarana 

prasarana 

perhubungan 

yang berkualitas 

 

 

 Integrasi penataan 

ruang dengan 
pemenuhan 
aksesibilitas 
transportasi, 

terutama 
mengarahkan 
pembangunan 
pada kawasan-

kawasan 
tertinggal di 
Surakarta bagian 
Utara. 

 Interkoneksi antar 
moda transportasi 
udara, kereta api 
dan jalan raya 
untuk mengurangi 

kemacetan. 
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 Perumahan 

rakyat dan 

kawasan 

pemukiman 

 Masih 

banyaknya 
bangunan 
yang belum 
memiliki IMB.  

 Masih luasnya 

Kawasan 
Kumuh. 

Misi 5. Papan 5.1 

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 

 Pemenuhan lahan 

dan perumahan  

 Peningkatan 

kualitas padat 
kumuh melalui 
pembangunan 
vertical rumah 
susun (rusunawa 
atau rusunami). 

 Peningkatan 

kualitas padat 
kumuh melalui 
peremajaan kota 

(urban renewal) 

 Peningkatan 
kualitas padat 
kumuh melalui 
relokasi 

(resettlement) 
hunian illegal.  

 Implementasi 
Pelaksanaan 
Perda No 10 
Tahun 2011 
tentang 
Pemakaman. 

 Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang   

 Belum 

optimalnya 
proporsi jalan 
dalam kondisi 
baik. 

 Masih adanya 
wilayah yang 
belum bebas 
banjir dan 

genangan. 

 Masih adanya 
pasar rakyat 
yang belum 
memenuhi 
persyaratan 

 Masih adanya 

RDTR yang 
telah 
ditetapkan 
dengan 
PERDA/PERK
ADA. 

Misi 5. Papan 

 

 

 

 

5.1 

Tersedianya 

permukiman 

dan 

infrastruktur 

perkotaan 

yang 

berkualitas, 

merata, 

manusiawi, 

berkeadilan, 

berwawasan 

lingkungan 

dan siaga 

bencana 

 Meningkatnya 

kualitas sarana 
prasarana 
perhubungan 
yang 
berkualitas  

 Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas Ruang 

Publik. 
 

 Penyediaan 

infrastruktur, 
jaringan air bersih 
di kota  bagian 
utara. 

 Penyediaan 
infrastruktur 
perhubungan 
seperti jalan, dan 

jaringan 
transportasi kota 
bagian Utara. 

5.2 

Meningkatnya 

sarpras 

pendukung 

kegiatan 

ekonomi, 

sosial dan 

budaya yang 

berkualitas, 

merata, 

manusiawi, 

berkeadilan 

dan 

berwawasan 

lingkungan 

Tersedianya 

sarana 

prasarana 

ekonomi yang 

berdaya saing 
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 
 

 

Perjanjian Kinerja merupakan janji kinerja tahunan yang sangat penting 

yang perlu diwujudkan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah 

karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif 

mengenai apa yang diinginkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh 

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan tahun 

berikutnya. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapakan fokus 

dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan akan lebih baik, 

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. 

 

 

 

PPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannn   PPPeeerrrjjjaaannnjjjiiiaaannn   KKKiiinnneeerrrjjjaaa   TTTaaahhhuuunnn   222000111666   mmmeeennngggaaacccuuu   

pppaaadddaaa   DDDoookkkuuummmeeennn   RRRPPPJJJMMMDDD   KKKoootttaaa   SSSuuurrraaakkkaaarrrtttaaa   TTTaaahhhuuunnn   222000111666   –––   

222000222111,,,   DDDoookkkuuummmeeennn   RRReeennncccaaannnaaa   KKKeeerrrjjjaaa   PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh   DDDaaaeeerrraaahhh   

(((RRRKKKPPPDDD)))   TTTaaahhhuuunnn   222000111666   dddaaannn   DDDoookkkuuummmeeennn   AAAnnnggggggaaarrraaannn   

PPPeeemmmbbbaaannnggguuunnnaaannn   dddaaannn   BBBeeelllaaannnjjjaaa   DDDaaaeeerrraaahhh   (((AAAPPPBBBDDD)))   TTTaaahhhuuunnn   

222000111666   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TTaabbeell  IIII..33  
PPeerrjjaannjjiiaann  KKiinneerrjjaa  
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 Menguatnya Perilaku 
Hidup Sehat di 
Masyarakat 

1.1 Persentase Rumah Tangga 
Berperilaku Pola Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) 

% 55 

2 Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Kesehatan Dasar 
Hingga Rujukan dan 
Terjangkau oleh 
Masyarakat tidak 
Mampu 

2.1 Indek Kepuasan 
Masyarakat Pelayanan 
RSUD 

Nilai 3,05 

2.2 Rasio Dokter Per Satuan 
Penduduk 

% 1,76 

3 Menurunnya Angka 
Kematian Ibu (AKI), 
Angka Kematian 
Bayi (ABI), Angka 
Kematian Balita 
(AKABA) 

3.1 Angka Kematian Ibu Per 100.000 
Kelahiran 

Hidup 

52,28 

3.2 Angka Kematian Bayi Per 1.000 
Kelahiran 

Hidup 

2,6 

3.3 Angka Kematian Balita Per 1.000 
Kelahiran 

Hidup 

3,4 

4 Menurunnya 
Prevelensi Penyakit 
Menular 

4.1 Angka Kesakitan DBD Per 100.000 
Penduduk 

70 

4.2 Prevalensi Tuberkolosis 
(TB) 

Per 100.000 
Penduduk 

125 

4.3 Prevalensi HIV-AIDS Pada 

Populasi Dewasa 

% 0,014 

4.4 Cakupan Desa/Kelurahan 
Universal Child 
Immunization (UCI) 

% 100 

5 Menurunnya Tingkat 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

5.1 Persentase Penanganan 
PMKS 

% 0,26 

6 Meningkatnya 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
Kota 

 

6.1 Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) 

% 34 

7 Terpenuhinya 7.1 Rata-rata lama sekolah Angka 10,64 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

Cakupan Pelayanan 
Pendidikan Anak 
Usia Dini, 
Pendidikan Dasar 
dan Pendidikan Non 
Formal Sesuai 
Standart Pelayanan 
Minimal dan 
Standart Kualifikasi 

yang Berlaku 

 

7.2 Angka Partisipasi Kasar 
(APK) PAUD/SD/SMP 

- APK PAUD 

- APK SD/MI/Paket 
A 

- APK 
SMPMTs/Paket B 

 

 

% 

% 

% 

 

 

62,08 

105 

95 

7.3 Angka Putus Sekolah  
(APS) 

- APS SD/MI 

- APS SMP/MTs 

 

 

% 

% 

 

 

0,03 

0,22 

7.4 Cakupan Layanan 
Pendidikan Non Formal 

% 2,40 

8 Meningkatnya 
Kuantitas dan 
Kualitas Pemuda 
Berprestasi Tingkat 
Regional, Nasional 
dan Internasional 

8.1 Persentase Atlet Cabang 
Olahraga Yang Mempunyai 
Prestasi Tingkat Regional/ 
Nasional/ Internasional 

% 81,28 

8.2 Persentase 
Pemuda/Organisasi 
Pemuda Yang Berprestasi 
Di Kancah 
Regional/Nasional/ 
Internasional 

% 65 

9 Meningkatnya 
Ketahanan Pangan 
Bagi Masyarakat 
Kota Surakarta Yang 
Beragam Bergizi 

Seimbang Dan Aman 

9.1 Persentase Ketersediaan 
Pangan Utama 

% 161,56 

10 Terwujudnya Pasar 
Rakyat & PKL Yang 
Bersih, Tertib, 

Aman, Nyaman, 
Serta Berdaya Saing 
Untuk Mendukung 
PAD Dan 
Peningkatan 
Pendapatan 
Perkapita 

10.1 Persentase Kontribusi 
Pendapatan Pasar pada 
PAD 

% 3,54 

11 Terciptanya Peluang 
Usaha Dan 
Meningkatnya Daya 
Saing Sektor 
Perdagangan Dan 

11.1 Kontribusi Sektor 
Perdagangan pada PAD 

% 0,10 

11.2 Persentase Pertumbuhan 
Industri 

% 1,42 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

Industri Berbasis 
Budaya Dan 
Teknologi 

11.3 Persentase Peningkatan 
Pelaku Usaha Baru atau 
UMK Baru yang dibina 

% 2 

11.4 Persentase Koperasi Sehat % 29,17 

12 Ketersediaan Tenaga 
Kerja Yang Berdaya 
Saing 

12.1 Persentase Tenaga Kerja 
yang Kompeten 

% 33,33 

13 Stabilitas 
Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 

 

13.1 Persentase Kontribusi 
Perdagangan Besar dan 
Eceran Terhadap PDRB 

% 30,33 

13.2 Persentase Pertumbuhan 
Omset UMKM yang dibina 

% 5 

13.3 Persentase Pertumbuhan 
Omset Koperasi 

% 2 

14 Terwujudnya Kota 
Surakarta Sebagai 
Pusat Pelestarian 
Dan Pengembangan 
Budaya Jawa Serta 
Industri Pariwisata 
Berbasis Budaya 

14.1 Jumlah Kunjungan 
Wisatawan 

Orang/ 

Tahun 

4.300.000 

14.2 Cakupan Benda, Situs dan 
Kawasan Cagar Budaya 
yang dilestarikan 

% 90,70% 

15 Terwujudnya 
Kualitas Dan 
Kuantitas Aparatur 
Untuk Mendukung 
Tercapainya Tata 
Kelola Pemerintahan 
Yang Baik 

15.1 Persentase Penurunan 
Pelanggaran Disiplin 
Aparatur 

% 0,07 

15.2 Hasil Pemeriksaan Laporan 
Keuangan dan Aset Daerah 
dengan opini WTP    

WTP WTP 

16 Terwujudnya 
Manajemen 

Kebijakan Daerah 
Yang Berbasis Data 
(Evidence Based 
Policy), Sinergis Dan 
Akuntabel 
Berorientasi Pada 
Kemanfaatan Kinerja 

16.1 Persentase SKPD yang 
menerapkan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 

% 6,67 

17 Terwujudnya 
Pelayanan 
Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil 
Yang Cepat, Tepat 
Dan Akurat Berbasis 
Teknologi Informasi 

17.1 Rasio penduduk memliki 
KTP per wajib e-KTP 

% 100 

18 Terwujudnya 
Pelayanan 
Administrasi 

18.1 Persentase kecamatan 
yang memenuhi standar 
ISO 9001:2008 

% 100 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

Terpadu Berbasis 
Kewilayahan 

19 Terwujudnya Kota 
Surakarta Sebagai 
Kota Pro Investasi 

19.4 Kenaikan Nilai Realisasi 
PMDN 

Rupiah (%) 2.441.192.9
52.547 

(5%) 

20 Terwujudnya 

Kemandirian 
Masyarakat, 
Kesetaraan Dan 
Keadilan Gender, 
Perlindungan Anak 
Dan Keluarga Kecil 
Sejahtera 

20.1 Persentase Jumlah 

Swadaya Masyarakat 
Terhadap Total Program 
Pemberdayaan Masyarakat 

% 10 

21 Terwujudnya Kondisi 
Keamanan Dan 
Ketertiban Kota 

21.1 Tingkat Penyelesaian 
Pelanggaran K3 
(Ketertiban, Ketentraman, 

Keindahan) 

% 89 

22 Terpenuhinya 
Kebutuhan 
Prasarana Sarana 
Dasar Yang Sesuai 
Rasio Kebutuhan 
Masyarakat 

22.1 Proporsi Panjang Jaringan 
Jalan Dalam Kondisi Baik 

% 74,86 

22.2 Persentase Lingkungan 
Pemukiman Sehat 

% 6,53 

23 Terwujudnya Sistem 
Transportasi Dan 
Lalu Lintas Yang 
Tertib, Lancar, 
Nyaman, Selamat 

23.1 Persentase Koridor Yang 
Telah Terlayani Angkutan 
Umum 

% 42,86 

24 Terwujudnya Kota 
Yang Bersih, 

Nyaman, Hijau, 

Berbasis Partisipasi, 
Semangat Memiliki 
Bersama Dan 
Bergotong Royong 

24.1 Persentase RTLH yang 
Terehabilitasi 

% 0,84 

24.2 Persentase Penanganan 
Sampah  

% 96 

24.3 Persentase Volume 
Sampah Rumah Tangga 
yang Dikelola dengan 3R 

% 0,15 

25 Terwujudnya 
Perencanaan 
Partisipatif Yang 
Implementatif Dan 
Berbasis Data Yang 
Akurat Berwawasan 
Kependudukan 

 

 

 

 

25.1 Persentase Ketersediaan 
Data Perencanaan 

% 2,46 

25.2 Persentase Capaian 
Sasaran Pembangunan  
RPJMD 

% 95 

25.3 Persentase Capaian 
Sasaran Pembangunan  
RKPD 

% 95 

25.4 Persentase Ketersediaan 
Data Perencanaan 

% 2,46 
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B. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

 
25.5 Persentase Penerapan 

inovasi 
% 6 

26 Terwujudnya Sistem 
Pencegahan, 
Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana Berbasis 
Partisipasi 

Masyarakat Untuk 
Menjaga Kawasan 
yang Aman dan 
Nyaman 

26.1 Cakupan Masyarakat yang 
Paham Mitigasi Bencana 

% 8,33 

27 Laju Pertumbuhan 
Penduduk 
Terkendali Pada 
Tingkat Yang 
Rasional 

27.1 Cakupan Peserta KB Aktif % 67 

28 Terwujudnya 
Perencanaan dan 
Perancangan Kota 
Dalam Mewujudkan 
Eco Cultural City 
Dan Mengurangi 
Kesenjangan Antar 
Wilayah Dan 

Aksesibilitas 

28.1 Tersedianya Dokumen 
Perencanaan RTRW 

Dokumen Ada 

28.2 Tersedianya Dokumen 
Perencanaan RDTR 

Dokumen Ada 

28.3 Persentase Ketersediaan 
informasi mengenai 
Rencana Kawasan 
Strategis Kota melalui 

Dokumen RTBL 

% 40,35 

28.4 Rasio Ruang Terbuka Hijau % 29,47 
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Struktur RKA Tahun 2016 didasarkan pada kesepakatan KUPA PPAS 

Tahun 2016, yang berpeluang bertambah/ berkurangnya pagu program/ 

kegiatan urusan penyelenggaraaan pemerintah. Perubahan ini 

menyebabkan mempengaruhi capaian outcome dari target indikator dalam 

capaian sasaran perjanjian kinerja Tahun 2016. Struktur RKA Tahun 2016, 

sebagai berikut : 

 
 

 

 

 
 

 

No 
Jenis Pendapatan 

Daerah 

jumlah 

Tambah/ 
Kurang 

% 
Sebelum 

Perubahan 
Sesudah 

Perubahan 

1 Pendapatan Asli 
Daerah 

430.216.738.000,00  394.200.858.000,00  (36.015.880.000,00) (8,37) 

1.1 Pajak Daerah 255.252.000.000,00  237.688.022.000,00  (17.563.978.000,00) (6,88) 

1.2 Retribusi Daerah 67.417.343.000,00  61.611.667.000,00  (5.805.676.000,00) (8,61) 

1.3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan 

18.787.894.000,00  7.988.347.000,00  (10.799.547.000,00) (57,48) 

1.4 Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang sah 

88.759.501.000,00  86.912.822.000,00  (1.846.679.000,00) (2,08) 

2 Dana Perimbangan  1.104.923.397.000,00  1.234.176.967.000,00  129.253.570.000,00  11,70  

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ 
Bagi Hasil Bukan 
Pajak 

76.679.735.000,00  73.922.783.000,00  (2.756.952.000,00) (3,60) 

2.2 Dana Alokasi Umum 841.536.122.000,00  841.536.122.000,00  0,00  0,00  

2.3 Dana Alokasi Khusus 186.707.540.000,00  318.718.062.000,00  132.010.522.000,00  70,70  

3 Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

204.736.883.000,00  246.923.510.000,00  42.186.627.000,00  20,61  

3.1 Pendapatan Hibah 0,00  51.261.758.000,00  51.261.758.000,00  0,00  

3.2 Dana Bagi Hasil Pajak 
dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah 
lainnya    

152.865.252.000,00  152.865.252.000,00  0,00  0,00  

3.3 Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus   

51.871.631.000,00  5.000.000.000,00  (46.871.631.000,00) (90,36) 

3.4 Bantuan Keuangan 

dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah 

lainnya  

0,00  37.796.500.000,00  37.796.500.000,00  0,00  

3.5 Pendapatan Lainnya 0,00  0,00  0,00  0,00  

JUMLAH PENDAPATAN 
DAERAH 

1.739.877.018.000,00  1.875.301.335.000,00  135.424.317.000,00  7,78  

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016. 

 

  

TTaabbeell  IIII..44  
RRKKAA  PPEERRUUBBAAHHAANN  ((RRKKAAPP))  

PPEENNDDAAPPAATTAANN  DDAAEERRAAHH  TTAAHHUUNN  AANNGGGGAARRAANN  22001166  
  

  

TTaabbeell  IIII..55  
RRKKAA  PPEERRUUBBAAHHAANN  ((RRKKAAPP))  

BBEELLAANNJJAA  DDAAEERRAAHH  TTAAHHUUNN  AANNGGGGAARRAANN  22001166  
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NO Belanja Daerah 

Jumlah (Rp) 

Tambah/ Kurang % 
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 

I. BELANJA TIDAK 

LANGSUNG  

        

1. Belanja Pegawai  693.325.898.000,00  1.101.364.358.000,00  408.038.460.000,00  58,85  

2. Belanja Bunga 349.074.000,00  455.100.000,00  106.026.000,00  30,37  

3. Belanja Hibah 60.386.213.000,00  52.634.776.000,00  (7.751.437.000,00) (12,84) 

4. Belanja Bantuan 
Sosial 

14.874.000.000,00  4.084.800.000,00  (10.789.200.000,00) (72,54) 

5. Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Provinsi/Kab/ 

Kota/Pemerintahan 
Desa dan Partai 
Politik  

761.002.000,00  761.100.604,00  98.604,00  0,01  

6. Belanja Tidak 
Terduga  

2.000.000.000,00  1.500.000.000,00  (500.000.000,00) (25,00) 

 TOTAL  BELANJA  

TIDAK  
LANGSUNG  

771.696.187.000,00  1.160.800.134.604,00  389.103.947.604,00  50,42  

II. BELANJA 
LANGSUNG  

      

1. Belanja Pegawai  53.852.712.000,00  35.012.774.000,00  (18.839.938.000,00) (34,98) 

2. Belanja Barang 
dan Jasa  

543.433.271.000,00  501.618.184.000,00  (41.815.087.000,00) (7,69) 

3. Belanja Modal   445.358.879.000,00  335.599.990.000,00  (109.758.889.000,00) (24,65) 

 TOTAL  BELANJA  

LANGSUNG  

1.042.644.862.000,00  872.230.948.000,00  (170.413.914.000,00) (16,34) 

 TOTAL BELANJA 

DAERAH 

1.814.341.049.000,00  2.033.031.082.604,00  218.690.033.604,00  12,05  

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016. 
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NO BELANJA DAERAH 

JUMLAH (Rp) 

TAMBAH/ KURANG % 
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN 

I. BELANJA TIDAK 
LANGSUNG  

        

1. Pendapatan Asli 
Daerah 

430.216.738.000,00  394.200.858.000,00  18.110.788.000,00  5,30  

2. Dana Perimbangan 1.104.923.397.000,00  1.234.176.967.000,00  (6.425.855.000,00) (0,82) 

3. Lain-2 Pendapatan 
Daerah Yang sah 

204.736.883.000,00  246.923.510.000,00  58.702.058.000,00  14,54  

           

II Belanja Daerah 1.814.341.049.000,00  2.033.031.082.604,00  197.982.130.270,00  12,51  

1. Belanja Tidak 
Langsung  

771.696.187.000,00  1.160.800.134.604,00  59.401.830.270,00  6,03  

2. Belanja Langsung 1.042.644.862.000,00  872.230.948.000,00  138.580.300.000,00  23,18  

           

III Surplus (Defisit) (1.814.341.049.000,00) (2.033.031.082.604,00) (127.595.139.270,00) 221,17  

           

IV Penerimaan 
Pembiayaan 

Daerah 

101.746.975.000,00  229.055.836.604,00  127.595.139.270,00  198,09  

V Pengeluaran 

Pembiayaan 
Daerah 

27.282.944.000,00  71.326.089.000,00  0,00  0,00  

VI Pembiayaan Netto 74.464.031.000,00  157.729.747.604,00  127.595.139.270,00  221,17  

VII Sisa Lebih/Kurang 
Pembiayaan 
Tahun Berkenaan 

(III+VI) 

(1.739.877.018.000,00) (1.875.301.335.000,00) 0,00  442,34  

Sumber : DPPKA Kota Surakarta, 2016. 
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

 

 

 

 
 

1. Kerangka Pengukuran Kinerja 

 
Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengacu pada 

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut diatas dirumuskan sebagai 

berikut :  

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja 

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya 

kinerja, digunakan rumus :  

 

 

 

 
b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja 

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya 

kinerja, digunakan rumus : 

 

 

 

 
Atau 

 
 
 

 

 

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran 

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala 

ordinal yaitu : 

 
 
 
 
 

100% x 
Rencana

Realisasi
:KinerjaIndikator  Capaian

100% x 
Rencana

Rencana) - (Realisasi - Rencana
:KinerjaIndikator  Capaian

100% x 
Rencana

Realisasi) - Rencana x (2
:KinerjaIndikator  Capaian
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Skala Ordinal Predikat/Kategori 

>85 Sangat Berhasil 

70<X ≤ 85 Berhasil 

55< X ≤ 70 Cukup Berhasil 

< 55 Tidak Berhasil 

 

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran 

 
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan 

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian 

sasaran tersebut dijelaskan berikut ini :  

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah 

indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil 

dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai 

mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah 

indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut. 

 

 

 

 
Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :  

Sangat Berhasil  :  92,5  

Berhasil  :  77,5  

Cukup Berhasil  :  62,5  

Tidak Berhasil  :  27,5  

 
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala 

pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup 

berhasil, dan tidak berhasil. 

 

 

sasaran kinerjaindikator  Jumlah

kategori setiap mean nilai x kategori setiaputk Indikator  Jmlh
:Sasaran Capaian

  

TTaabbeell  IIIIII..11  
PPeenngguukkuurraann  DDeennggaann  SSkkaallaa  OOrrddiinnaall  



 

 69 

 

B. PENGUKURAN, EVALUASI PENCAPAIAN DAN 

ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS 

SASARAN STRATEGIS 1 : 
Meningkatnya Kesadaran Individu, Keluarga Dan Masyarakat 

Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat Jasmani Dan Rohani 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sasaran Strategis 1 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 

satu (Misi Waras) yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016– 2021 yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam 

lingkungan hidup yang sehat”. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 

Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran ini dengan 1 indikator kinerja 

sasaran. Capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 102,7% dengan 

katagori sangat berhasil . Hasil pengukuran capaian indikator sebagai 

berikut : 

 

 
 
 
 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(Akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1 Persentase 

Rumah 

Tangga 

Berperilaku 

Pola Hidup 
Bersih dan 

Sehat 

(PHBS) 

% 55 56,5 102,7 80 70,6 

 

 

 
 

PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) adalah semua perilaku kesehatan 

yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga 

dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif 

dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. 

Persentase Rumah Tangga Berperilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
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Untuk mencapai persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) harus memenuhi 16 indikator,  yakni: 1) Persalinan oleh 

Tenaga Kesehatan, 2) ASI ekslusif,  3) Gizi seimbang, 4) Menggunakan air 

bersih, 5) Menggunakan jamban sehat,  6) Kepadatan hunian rumah, 7) 

Lantai kedap air,  8) Aktifitas fisik/ olah raga, 9) Bebas asap rokok, 10) 

Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, 11) Menimbang balita, 12) 

Membuang sampah, 13) Mencuci tangan pakai sabun, 14) Menggosok gigi, 

15) Tidak menyalahgunakan Miras/ Narkoba dan 16) Melakukan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN ). 

Metode penilaian 16 indikator ini dilakukan pada seluruh Kepala Keluarga 

(KK) yang ada (Total Coverage), sehingga bisa menggambarkan secara 

keseluruhan perilaku masyarakat yang bersih dan sehat.  

Dari hasil penilaian 16 indikator pada tahun 2016  ini diperoleh hasil      

56,5%, melampaui target sebesar 55% (dibandingkan dengan kondisi awal 

tahun 2015 sebesar 53,17%). 

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 sebesar 80%, maka 

capaian kinerja tahun 2016 mencapai 70,6%. Dari hasil capaian ini, maka 

pelaksanaan program mempunyai dampak atau indikasi yang positif akan 

tercapainya target RPJMD pada akhir tahun 2021. Persentase Rumah 

Tangga Berperilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan 

indikator baru di Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kota Surakarta 

Tahun 2016-2021. 

Keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2016 ini dipengaruhi oleh 

beberapa hal: 

1. Adanya Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) untuk formasi 

Tenaga Penyuluh Kesehatan yang didanai dari APBD Kota 

Surakarta dan dialokasikan untuk penyuluhan kesehatan pada 

masyarakat terutama pada saat di luar jam kerja. Saat ini ada 1 

(satu) Tenaga Penyuluh Kesehatan yang ditempatkan pada 12 

Puskesmas dan 2 orang Tenaga Penyuluh Kesehatan pada 5 

Puskesmas (Pajang, Sangkrah, Gajahan, Sibela dan Nusukan), Di 

samping itu dilakukan pendataan Keluarga Sehat yang secara 

langsung mencakup pendataan 16 indikator PHBS. 
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SASARAN STRATEGIS 2 : 

Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 

2. Pemanfaatan Dana BOK : Sebagian digunakan untuk pendataan 

Keluarga Sehat termasuk Masyarakat Rawan Kesehatan dan 

pendataan 16 indikator PHBS. 

3. Pengadaan media promosi yang langsung dtempatkan atau disebar 

ke seluruh lingkungan masyarakat. 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 2 merupakan salah satu upaya untuk 

mencapai misi ke satu (Misi Waras) yang ditetapkan dalam 

RPJMD Tahun 2016–2021 yaitu “Mewujudkan masyarakat 

yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang 

sehat”. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas 

Kesehatan. Untuk mengukur sasaran ini dengan 3 indikator 

kinerja sasaran. Rata-rata capaian dari sasaran ini adalah 78,67% dengan 

katagori berhasil . Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(Akhir RPJMD) 

Target Realisasi Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1 Angka 
Kematian 

Ibu 

% 52.28 46.40 111.25 41.83 89.07 

2 Angka 
Kematian 

Bayi 

% 2.72 

 

3.83 

 

59.25 

 

2.20 

 

25.99 

 

3 Angka 
Kematian 

Balita 

% 3.45 

 

4.64 

 

65.50 

 

3.03 

 

46.85 

 

 Rata-rata capaian 78,67   
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Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kasus kematian perempuan yang 

diakibatkan oleh proses berhubungan dengan kehamilan (termasuk 

hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola) dan masa 

dalam kurun 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia 

gestasi dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat 

kecelakaan atau kejadian insidentil. 

Angka kematian ibu di Kota Surakarta tahun 2016 sebesar 46,40% 

melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 52,28%. AKI di Surakarta 

menunjukkan angka yang fluktuatif (naik dan turun) dari tahun 2011 

sampai tahun 2016, namun angka kematian ibu di Kota Surakarta, jauh 

di bawah target angka kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah yaitu  

sebesar 117 per 100.000 kelahiran hidup dan di bawah target Nasional 

sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup.  

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 sebesar 41,83%, 

maka capaian kinerja tahun 2016 mencapai 89,07%. Hasil ini 

memberikan rasa optimis akan tercapainya target RPJMD pada akhir 

tahun 2021. 

AKI dapat dikenali dan dicegah melalui deteksi dini resiko ibu hamil 

yaitu Scoring Puji Rochyati, yang ditindaklanjuti dengan adanya 

kunjungan konsultasi Dokter Spesialis Kandungan ke Puskesmas 

PONED, satu bulan sekali di 4 Puskesmas (Pajang, Banyuanyar, Gajahan 

dan Sibela). Selain melalui Deteksi Bumil Resti (Resiko Tinggi), hal yang 

sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat adalah masyarakat itu 

sendiri. Untuk itu dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat 

berkaitan dengan kesehatan ibu hamil melalui kegiatan Kelas Hamil di 

Puskesmas, dan diakhiri dengan adanya Wisuda kelas ibu hamil pada 

Hari Kesehatan Nasional (HKN). 

Dari segi non kesehatan, misalnya dikarenakan masalah kependudukan 

(migrasi ibu hamil yang dinamis), walaupun itu sudah dibantu dengan 

adanya sistem PWS atau pemantauan wilayah setempat. 

 

 

1. Angka Kematian Ibu 
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Angka kematian Bayi (AKB) adalah kasus kematian bayi 0-12 bulan 

dalam kurun waktu satu tahun. Berbeda dengan angka kematian ibu, 

angka kematian bayi menunjukkan kinerja yang menurun karena 

mengalami kenaikan di tahun 2016 yaitu sebesar 3,35 per 1.000 

kelahiran hidup (77%) dari target kota yang telah ditetapkan sebesar 

2,72 per 1.000 kelahiran hidup, target Provinsi Jawa Tengah sebesar 11 

per 1.000 kelahiran hidup dan target Nasional sebesar 24 per 1.000 

kelahiran hidup. Sedangkan capaian angka kematian bayi di tahun 2015 

sebesar 2,82% 

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 sebesar 2,20%, 

maka capaian kinerja tahun 2016 mencapai 25,99%. Dilihat dari hasil 

capaian ini, maka bisa memacu untuk lebih meningkatkan kinerja agar 

tercapai target RPJMD pada akhir tahun 2021. 

Banyak faktor yang mempengaruhi turunnya Angka Kematian Bayi 

diantaranya: 

a. Mulai proses hamil, adanya resti (resiko tinggi) ibu hamil anemi, KEK 

(Kurang Energi Kronis, PEB (Pre Eklamsi Berat) 

b. Proses persalinan/ melahirkan (adanya persalinan lama, induksi) 

c. Selama bayi (status gizi dan kelainan kongenital) 

Usaha penurunan Angka Kematian Bayi dilakukan mulai dari : 

a. Screening ibu hamil, perbaikan gizi ibu hamil KEK, dan tambahan Fe 

bagi ibu anemi, dan Kunjungan Konsultasi Sp.OG ke 4 Puskesmas 

Rawat Inap (Pajang, Sibela, Gajahan dan Banyuanyar). 

b. Penanganan proses persalinan yang baik, serta jejaring rujukan 

antara RS PONEK dengan Puskesmas PONED untuk mencegah 

terjadinya keterlambatan pertolongan 

bagi ibu dan bayi. 

c. Pemberdayaan masyarakat untuk deteksi 

dan stimulasi bayi dan balita dilakukan 

SDIDTK dengan melibatkan kader/Guru 

PAUD melalui Puskesmas, dan mengajari 

2. Angka Kematian Bayi 
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masyarakat tentang Manajemen Terpadu Balita Sakit berbasis 

Masyarakat. Hasil screening SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi 

Dini Tumbuh Kembang) oleh tenaga kesehatan, kemudian ditindak 

lanjuti dengan Kunjungan Konsultasi dengan Dokter Spesialis anak 

ke Puskesmas. 

d. Dari segi tenaga kesehatan, dilakukan peningkatan kapasitas tenaga 

kesehatan dalam hal penanganan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah),  

SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang), MTBS 

(Manajemen Terpadu Balita Sakit), dan Kekerasan Terhadap Anak 

(KTA). 

 

 

 

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah kasus kematian bayi umur 0-12 

bulan ditambah anak umur 1-5 tahun dalam kurun waktu satu tahun. 

Berbeda dengan angka kematian ibu, angka kematian balita mengalami 

kenaikan dari tahun 2016 yaitu sebesar 4,23 per 1.000 kelahiran hidup 

(77,42%) dari target kota yang telah ditetapkan sebesar 3,45 per 1.000 

kelahiran hidup, target Provinsi Jawa Tengah sebesar 11 per 1.000 

kelahiran hidup. Realisasi AKABA di tahun 2016 sebesar 4,23% ini 

menunjukkan capaian kinerja yang menurun karena di tahun 2015 

tercapai 3,56%. 

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 sebesar 3,03%, 

maka capaian kinerja tahun 2016 mencapai 46.85%. Dilihat dari hasil 

capaian ini maka bisa memacu untuk lebih meningkatkan kinerja agar 

tercapai target RPJMD pada akhir tahun 2021. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kematian balita, mulai dari proses 

hamil, melahirkan, dan bayi lahir. 

Usaha penurunan Angka Kematian Balita (AKABA) dilakukan mulai         

dari : 

a. Pemberdayaan masyarakat untuk deteksi dan stimulasi bayi dan 

balita dilakukan SDIDTK dengan melibatkan kader/ Guru PAUD 

melalui Puskesmas, dan mengajari masyarakat tentang Manajemen 

Terpadu Balita Sakit berbasis Masyarakat. Hasil screening SDIDTK 

(Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) oleh tenaga 

3. Angka Kematian Balita 
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SASARAN STRATEGIS 3 : 
Meningkatnya Perilaku Masyarakat Dan Pelaku Usaha Yang 

Peduli Pada Lingkungan Sehat 

kesehatan, kemudian ditindak lanjuti dengan Kunjungan Konsultasi 

dengan Dokter Spesialis anak ke Puskesmas. 

b. Dari segi tenaga kesehatan, dilakukan peningkatan kapasitas tenaga 

kesehatan dalam hal penanganan BBLR (Berat Badan Lahir 

Rendah), SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh 

Kembang), MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), dan Kekerasan 

Terhadap Anak (KTA). 

c. Kegiatan Kelas Ibu Balita di beberapa 

Puskesmas 

d. Kunjungan dokter Spesialis Anak ke 4 

Puskesmas Rawat Inap (Puskesmas 

Pajang, Sibela, Gajahan dan Banyuanyar). 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 3 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 

satu (Misi Waras)  yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu  

“Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan 

hidup yang sehat”. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Badan 

Lingkungan Hidup . Untuk mengukur sasaran ini dengan 1 indikator 

kinerja sasaran. Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 80% dengan 

katagori berhasil. Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 
 
 
 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 
(%) 

1. Cakupan pengawasan 

terhadap 

pelaksanaan 

dokumen lingkungan 

(AMDAL, UKL-UPL, 

SPPL)  

% 50,00 40,00 80 

 

 

77,77 51,43 
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Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Jenis Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Untuk jenis usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL telah ditetapka dalam SK 

Walikota Surakarta Nomor 660.1/81/I/2012 tentang Jenis Rencana 

Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 

serta Surat Pernyataan Kesanggupan Penggelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan. 

Indikator yang dipakai sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, 

adalah: 

a. Kegiatan yang mempunyai dampak penting atau tidak penting yang 

berpengaruh signifikan terhadap lingkungan; 

b. Aduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan terhadap suatu 

usaha dan/atau kegitan; 

c. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disampaikan 

ke Badan Lingkungan Hidup sebagai komitmen pelaku usaha 

dan/atau kegiatan dari rekomendasi yang diberikan; 

d. Permohonan rekomendasi kelayakan lingkungan dari rencana  usaha 

dan/atau kegiatan. 

Berkaitan dengan ketentuan tentang Amdal dan UKL-UPL, Pemerintah 

Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Sedangkan Dokumen Lingkungan mencakup AMDAL, 

UKL-UPL dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup). Untuk itu setiap usaha dan/atau 

kegiatan yang akan melakukan rencana kegiatan harus mendapatkan 

rekomendasi lingkungan terlebih dahulu dari Badan Lingkungan Hidup 

sebagai prasyarat untuk memperoleh IMB. 

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan 

(AMDAL, UKL-UPL, SPPL) 
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Usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi lingkungan pada 

tahun 2016 adalah 605 kegiatan dengan perincian 5 kegiatan wajib 

Amdal, 200 kegiatan wajib UKP-UPL, dan 400 kegiatan yang mengajukan 

SPPL. Pengawasan dilakukan pada kegiatan yang sudah mendapatkan 

rekomendasi lingkungan terhadap pengelolaan dan pemantauan serta 

pada kegiatan ynag sudah beroperasi tetapi belum mempunyai dukungan 

lingkungan. 

Perlu disampaikan bahwa usaha/kegiatan yang mengajukan pada tahun 

2016 adalah 600 kegiatan dengan perincian 200 kegiatan yang wajib UKL-

UPL, 5 kegiatan yang wajib AMDAL dan 400 kegiatan yang mengajukan 

SPPL. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan yang sudah mendapat 

rekomendasi lingkungan atau yang sudah dikaji kegiatannya terhadap 

cara pengelolaannya serta pengawasan terhadap kegiatan yang sudah 

beroperasional tetapi belum mempunyai rekomendasi lingkungan. 

Secara keseluruhan persentase realisasi indikator Persentase Cakupan 

pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-

UPL, SPPL) adalah 80%, target tahun 2016 adalah 50% dengan kondisi 

awal di tahun 2015 capaian kinerja 44,44%. Hal ini berarti capaian 

realisasi di tahun 2016 melebihi. target dari yang direncanakan dengan 

rincian 200 kegiatan yang wajib UKL-UPL, 5 kegiatan yang wajib AMDAL 

dan 400 kegiatan yang mengajukan SPPL. Realisasi kinerja indikator 

Persentase Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen 

lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) sampai dengan tahun 2016 apabila 

dibandingkan dengan target di RPJMD tercapai 51,43%.  

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :  

a. Adanya ijin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh atau 

memperpanjang ijin melakukan usaha / kegiatan. 

b. Kesadaran dari pemilik usaha/kegiatan dalam mentaati persyaratan 

administrasi dan teknis berkaitan dengan pencegahan pencemaran 

air.  

c. Kesadaran dari pemilik usaha/kegiatan untuk  mentaati persyaratan 

administrasi dan teknis setiap perizinan berkaitan dengan  masalah 

lingkungan hidup.  

d. Kesadaran dari pemilik usaha/kegiatan dalam menyelesaikan setiap 

pengaduan masalah lingkungan hidup. 
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SASARAN STRATEGIS 4 : 
Meningkatnya Perluasan Akses Dan Kualitas Pendidikan 

Masyarakat 

 

Hambatan/masalah :  

a. Kota Surakarta merupakan pusat perdagangan dan jasa sekaligus 

menjadi daerah penyangga kawasan sekitarnya.  

b. Kawasan perkotaan dengan keterbasan lahan permukiman.  

c. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi  

d. Kebutuhan akan air bersih yang cukup tinggi.  

e. Pengawasan dalam pelaksanaan Amdal masih kurang  

Strategi Pemecahan Masalah :  

a. Dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan daerah perbatasan .  

b. Koordinasi dan penanganan oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

provinsi  

c. Adanya kerjasama dan koordinasi dengan PDAM untuk pelayanan air 

minum  

d. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan AMDAL. 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 4 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 

dua (Misi Wasis) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri 

dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan 

warisan budaya daerah”. Pencapaian sasaran ini didukung secara terpadu 

oleh dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah Raga serta Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. 

Untuk mengukur sasaran ini dengan 4 indikator kinerja sasaran. Rata-

rata capaian dari sasaran ini adalah 104,33% dengan katagori sangat 

berhasil . Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 
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No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Capaian 

Tahun 

sebelumnya 

(2015) 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 

1 Angka Partisipasi 

Kasar 

%        

 PAUD  57,30 86,83 151,54 71,10 

 SD  105,00 106,54 101,47 108,26 

 SMP  99,98 101,00 101,02 96,65 

2 Angka Partisipasi 

Murni 

%     

 SD  97,82 95,16 97,28 97,39 

 SMP  88,50 87,04 98,35 86,20 

3 Angka Kelulusan %     

 SD  100,00 100 100,00 96,00 

 SMP  100,00 100 100,00 98,62 

4 Jumlah 

Pengunjung 

Perpustakaan 

/Taman Cerdas 

orang 462.024 468.582 101,5 - 

 
Rata-rata capaian 104,33  

 
 

 

 

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah murid 

pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) 

dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan 

dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk 

mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang 

pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti 

semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang 

pendidikan pada suatu wilayah, serta semakin tinggi tingkat partisipasi 

sekolah. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen 

menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi 

umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat 

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) 
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menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk 

usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. 

Realisasi indikator APK PAUD Kota Surakarta tahun 2016 sebesar 

86,83% (realisasi 2015 : 52,76) dari target 57,30% dengan capaian 

kinerja 151,54%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 

RPJMD sangat tinggi yaitu sebesar 108,54% dari target RPJMD yang 

ditetapkan sebesar 80,00%. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung 

oleh pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang berupa 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pembangunan Unit Gedung 

Baru (UGB) PAUD Terpadu (Bantuan Keuangan Provinsi), 

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi 

(Bantuan Keuangan Provinsi), Pengembangan Sarana Prasarana PAUD, 

Operasional PAUD Formal, dan Operasional PAUD Non Formal. Selain itu 

juga didukung melalui pemberian bantuan operasional (BOP) kepada 

lembaga PAUD, pemberian bantuan sarana dan prasarana lembaga 

PAUD, pemberian bantuan APE (Alat Permaian Edukatif) PAUD, maupun 

Kegiatan Penyelenggaraan Gebyar PAUD, serta berkat dukungan  dan  

kontribusi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah  daerah ataupun 

masyarakat. 

Realisasi capaian APK SD tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 

2015 mengalami penurunan sebesar 1,71% dari realisasi 108,25% di 

tahun 2015 menjadi 106,54% di tahun 2016.  Penurunan penurunan 

tersebut disebabkan antara lain karena adanya peningkatan jumlah 

penduduk usia 7 sampai 12 tahun, sementara jumlah siswa usia 

tersebut menurun. Namun jika dibandingkan dengan realisasi capaian 

tingkat propinsi, maka Kota Surakarta lebih tinggi sebesar 2,17%, 

dengan penghitungan realisasi indikator APK SD tingkat Propinsi sebesar 

104,27% sedangkan Kota Surakarta sebesar 106,54%.  

Realisasi capaian APK SMP tahun 2016 sebesar 101,00% mengalami 

kenaikan sebesar 4,35% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 

sebesar 96,65%. Jika dibandingkan dengan realisai capaian tingkat 

provinsi maka indikator APK SMP Kota Surakarta lebih tinggi sebesar 

1,78%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian realisasi nasional 

maka capaian realisasi Kota Surakarta masih lebih tinggi sebesar 0,28%. 

Realisasi APK SMP tingkat nasional sebesar 100,72%, capaian tingkat 
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propinsi sebesar 99,22% sedangkan capaian Kota Surakarta sebesar 

101,00%. 

 
 

 
 

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah 

siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan 

penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. 

Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia 

sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. 

Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di 

suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.  

Capaian kinerja dengan indikator APM SD tahun 2016 sebesar 95,16% 

mengalami penurunan sebesar 2,22% jika dibandingkan dengan capaian 

tahun 2015 yaitu sebesar 97,39%. Penurunan tersebut disebabkan 

adanya kecenderungan penurunan jumlah siswa usia 7-12 tahun karena 

ada siswa SD yang masuk ke jenjang SD tidak sesuai dengan usia yang 

seharusnya atau siswa SD yang tidak masuk ke jenjang yang lebih tinggi 

(SMP) relatif banyak. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tingkat 

propinsi, maka realisasi indikator APM SD Kota Surakarta lebih tinggi 

sebesar 0,83%, dimana realisasi indikator APM SD tingkat propinsi 

sebesar 94,33%.  

Realisasi capaian APM SMP tahun 2016 sebesar 87,04% mengalami 

kenaikan sebesar 0,84% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 

yaitu sebesar 86,20%. Jika dibandingkan dengan capaian tingkat 

propinsi yang sebesar 81,95%, maka capaian Kota Surakarta lebih tinggi 

sebesar 5,09%. Jika dibandingkan dengan capaian tingkat nasional yang 

sebesar sebesar 81,01%, Capaian Kota Surakarta lebih tinggi sebesar 

6,03%. 

 
 

 
 

Capaian realisasi indikator angka kelulusan SD tahun 2016 telah 

mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 

100%, lebih tinggi sebesar 4% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 96%. 

2. Angka Partisipasi Murni (APM) 

3. Angka Kelulusan 
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Keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh 

Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun 

Pemerintah Pusat dalam pembiayaan, sarana dan prasarana pendidikan 

maupun sumber daya manusia. Terkait angka kelulusan yang mencapai 

100% dikarenakan adanya penetapan standar kelulusan oleh sekolah 

berdasarkan nilai ujian yang digabung dengan nilai sekolah. 

Capaian indikator angka kelulusan SMP tahun 2016 sebesar 100% 

mengalami kenaikan sebesar 1,48% dibandingkan dengan capaian tahun 

2015 sebesar 98,52%. 

Keberhasilan capaian kinerja indikator APK, APM dan angka kelulusan 

SD didukung oleh pelaksanaan program pemberian bantuan siswa 

miskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Rehabilitasi sedang/berat 

bangunan sekolah SD, pembangunan gedung sekolah, pembangunan 

ruang perpustakaan SD/SDLB, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, 

pengadaan mebeleur sekolah SD serta peningkatan sarana dan 

prasarana sanitasi SD/SDLB. Dengan sumber pendanaan dari APBD 

Kota Surakarta dan Bantuan Keuangan Provinsi.. 

 

 

 
 

Indikator jumlah pengunjung perpustakaan 

/taman cerdas adalah masyarakat dari umur 4 

tahun sampai dengan 70 tahun yang 

merupakan pengunjung Perpustakaan Kota, 

Perpustakaan Kampung, dan Perpustakaan 

Keliling. Untuk standar membaca buku satu 

orang adalah 10 buku dalam satu tahun, sehingga dapat menetapkan 

target jumlah pengunjung melek huruf dengan mengalikan jumlah 

pengunjung dengan jumlah standar membaca buku.  

Target pengunjung tahun 2016 sejumlah 462.024 terdiri dari 

pengunjung Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kampung dan 

Perpustakaan Keliling. Sementara realisasinya sejumlah 468.582 atau 

melebihi target sejumlah 101,5%. Sementara sebagai perbandingan 

pengunjung ditahun 2015 adalah sejumlah 385.020 Orang. 

4. Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Taman Cerdas 
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Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan 

dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan strategis Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota 

Surakarta baru tercapai 75,10 % ini berarti belum tercapai target yang 

ditetapkan sesuai dengan indikator NSPK (Nilai Standar Pengelolaan 

Perpustakaan) Sistem Pengelolaan Perpustakaan tercapai sebesar 

96,84%. 

Untuk capaian pelayanan bidang perpustakaan  sarana dan prasarana 

perpustakaan daerah sudah terpenuhi, dengan jumlah pengunjung 

468.582 orang pada tahun 2016, akan tetapi terdapat hambatan dimana 

pelayanan bahan pustaka belum dapat dilaksanakan secara maksimal 

karena jumlah koleksi buku belum terpenuhi sehingga jumlah penyajian 

bahan pustaka belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan 

pencapaian pernyataan kinerja dengan Sistem pelayanan perpustakaan 

daerah adalah melalui : 

 Pembinaan secara continue terhadap pegawai non pustakawan baik 

perpustakaan kota, umum, sekolah dan mandiri melalui 

pengikutsertaan dalam Pendidikan dan Pelatihan pengelolaan 

perpustakaan konvensional maupun berbasis teknologi informasi, 

dengan memperkenalkan aplikasi pelayanan perpustakaan. 

 Penambahan koleksi bahan perpustakaan dilaksanakan sebagai 

peningkatan motivasi minat baca bagi masyarakat pembelajar agar 

ketersediaan referensi bahan pustaka dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

 Promosi dan sosialisasi minat baca dalam upaya peningkatan minat 

baca mulai dari usia dini hingga dewasa melalui berbagai inovasi 

dinamis dan promosi kreatif. 

Keberhasilan pencapaian sasaran ini sesungguhnya tidak terlepas dari 

dilaksanakannya program peningkatan minat dan budaya baca, dengan  

kegiatan antara lain adalah : 

a. Kegiatan Pembinaan sistem pengelolaan perpustakaan secara 

sustainable. 
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SASARAN STRATEGIS 5 : 
Terwujudnya Masyarakat Dan Angkatan Kerja Yang Kreatif, 

Inovatif, Dan Berdaya Saing 

b. Kegiatan pengelolaan perpustakaan kota, Perpustakaan keliling, dan 

kampung berbasis  teknologi  informasi melalui pembangunan portal 

informasi perpustakaan daerah kota Surakarta. 

c. Kegiatan promosi kreatif baik dalam event wisata kota maupun event 

edukasi 

d. Kegiatan Peningkatan bahan pustaka menjadi program 

berkesinambungan dengan penambahan koleksi sebagai referensi  

yang lebih uptodate dalam rangka memenuhi perkembangan dunia 

IPTEK. 

 
 

 

 

 

Sasaran Strategis 5 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 

dua (Misi Wasis) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri 

dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan 

warisan budaya daerah”. Pencapaian sasaran ini didukung secara terpadu 

oleh dua OPD yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga serta Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sasaran ini diukur menggunakan 

2 indikator kinerja sasaran. Rata-rata capaian dari sasaran ini adalah 

70,14% dengan katagori berhasil . Hasil pengukuran capaian indikator 

sebagai berikut : 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 Capaian 

Tahun 
sebelumnya 

(2015) 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 

1 Cakupan layanan 

pendidikan non 

formal 

% 2,40 2,40 100 2,18 

2 Cakupan serapan 

tenaga kerja 
terampil 

% 70,20 28,24 40,27 - 

 
Rata-rata capaian 70,14  
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Cakupan layanan pendidikan merupakan indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat layanan pendidikan non formal yang telah 

diberikan oleh Oemerintah Kota Surakarta kepada masyarakat Kota 

Surakarta. Capaian realisasi indikator cakupan layanan pendidikan non 

formal di tahun 2016 telah sesuai target yaitu sebesar 2,40% atau 

sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2015 

sebesar 2,18%, maka mengalami kenaikan sebesar 0,22%. Meskipun 

capaian realisasi tahun 2016 telah mencapai target sebesar 100% 

namun realisasi tersebut masih di bawah rata-rata nasional sebesar 

2,9%. Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh koordinasi antar 

organisasi mitra, program penjalinan kemitraan dengan DUDI dan 

pengawasan internal lembaga. Selain itu juga didukung oleh 

pelaksanaan program pendidikan non formal yang berupa 

Pemberdanaan tenaga pendidik non formal, Pemberian bantuan 

operasional pendidikan non formal, Pembinaan pendidikan kursus dan 

kelembagaan, Pengembangan pendidikan keaksaraan, Publikasi dan 

sosialisasi pendidikan non formal, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, 

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) (Bantuan Keuangan Provinsi), 

Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Bantuan Keuangan Provinsi), 

Pengembangan Pendidikan Non Formal, Pengembangan mutu dan 

kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan (Pengarusutamaan Gender) (Bantuan Keuangan Provinsi), 

serta Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Bantuan Keuangan 

Provinsi). 

 

 

 

Indikator Cakupan serapan tenaga kerja terampil menggambarkan 

jumlah peserta diklat di Solo Technopark yang terserap sebagai  tenaga 

kerja industri. Diklat yang dilaksanakan oleh UPTB. Solo Technopark 

meliputi : 

 

2. Cakupan Serapan Tenaga Kerja Terampil 

1. Cakupan Layanan Pendidikan Non Formal 
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a. Diklat Mekanik Angkatan 45,46,47,48 

Diklat mekanik permesinan (permesinan, welding, dan garment) 

b. Diklat Basic Aircraft Structure (BAS-GMF) 

Diklat Basic Aircraft Structure (BAS) adalah diklat yang 

diselenggarakan oleh PT. Garuda Maintanace Facilities (GMF) guna 

peningkatan kapasitas MRO (Maintanance, Repair and Overhaul) 

untuk mendukung pertumbuhan angkatan udara nasional. DIklat 

BAS berlangsung selama 9 bulan. 

Berdasarkan Renstra UPTB Solo Technopark Tahun 2016-2021 pada 

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja diperoleh 

data peserta diklat mekanik sebanyak 146 orang sedangkan peserta 

diklat BAS-GMF sebanyak 24 orang sehingga total peserta diklat tahun 

2016 sebanyak 170 orang. Akan tetapi berdasarkan cakupan serapan 

tenaga kerja terampil hanya diperoleh sebesar 28,24% atau sebanyak 

48 orang peserta diklat mekanik dan GMF yang sudah diserap oleh 

perusahaan industri.  

Apabila kita melihat target Renstra untuk tahun 2016, target cakupan 

serapan tenaga kerja terampil sebanyak 164 orang dengan capaian 

tenaga kerja terampil yang terserap dalam industri sebanyak 115 orang 

atau 70,12%. Target tersebut belum tercapai disebabkan Peserta diklat 

mekanik angkatan 46 dan 47 masih menjalani tahapan applied dan 

angkatan 48 masih menjalani tahapan basic sehingga belum dapat 

disalurkan pada perusahaan industri.  

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 sebesar 79,91%, 

maka capaian kinerja tahun 2016 sebesar 40,27% masih jauh dari 

target RPJMD. Dari hasil capaian ini, maka pelaksanaan program dan 

kegiatan harus mempunyai dampak atau indikasi yang positif akan 

tercapainya target RPJMD pada akhir tahun 2021.  
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SASARAN STRATEGIS 6 : 
Meningkatnya Pelestarian Warisan Karya Budaya, Adat Istiadat, 

Nilai-Nilai Seni Budaya 

 

 

 

 
Sasaran Strategis 6 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 

dua (Misi Wasis) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri 

dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan 

warisan budaya daerah”. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk mengukur sasaran ini dengan 1 

indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 100% 

dengan katagori sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian indikator 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

No Indikator 

Realisasi 

Tahun 

2015 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Rasio grup 

kesenian per 

10.000 

penduduk 

6,8 7,05 7,05 100 7,05 100 

 

 

 

 

Kota Surakarta terkenal sebagai kota budaya. 

Keberadaan sanggar merupakan komponen 

penting untuk membangun kegiatan seni 

budaya di Kota Surakarta. Pada tahun 2016 

sebanyak 388 sanggar seni terdaftar di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. 

Jumlah tersebut termasuk grup kesenian di sekolah SMP se Kota 

Surakarta sejumlah 36 sanggar atau 0,15% dari 100% target jumlah 

Rasio Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk 
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seluruh SMP/SMA/SMK di Kota Surakarta yang dicapai. Sampai dengan 

pertengahan Desember 2016 jumlah sanggar/kelompok seni non sekolah 

388 – 36 = 354. Jika penduduk Surakarta 550.000 orang maka nilai rasio 

= 55 sehingga per 10.000 penduduk atau 388 : 55 = 7,05 sanggar seni 

/10.000  penduduk. Hal ini dapat dicapai sesuai dengan target. 

Berikut Pemetaan Sanggar/Kelompok Seni Kota Surakarta Tahun 2016 

oleh Disbudpar Kota Surakarta. 

 

 

 

 

NO WILAYAH JUMLAH 

1 Kecamatan Laweyan 83 

2 Kecamatan Pasar Kliwon 60 

3 Kecamatan Jebres 94 

4 Kecamatan Banjarsari 71 

5 Kecamatan Serengan 44 

6 Data Organisasi Kesenian Surakarta (DKS) 67 

7 Grup kesenian sekolah-sekolah di 

Surakarta 

36 

JUMLAH 388 

Sumber : Data Disbudpar Kota Surakarta Tahun 2016 
 

 

 

 

 

No Tahun Jml Grup Kesenian 
Rasio per 10.000 

penduduk 

1 2014 327 5,95 

2 2015 374 6,80 

3 2016 388 7,05 

Sumber : Data  Disbudpar Kota Surakarta 
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Capaian kinerja pada tahun 2016 mencapai target yaitu 388 grup 

kesenian atau 7,05 rasio jumlah grup kesenian/10.000 penduduk. Apabila 

dibandingkan tahun 2015 mengalami kenaikan, pada tahun 2015  

terdapat 374 grup kesenian, dan hal ini juga mengalami kenaikan dari 

tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 yang berjumlah 327 grup kesenian. 

Untuk capaian kinerja pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan 

target akhir RPJMD pada tahun 2021 sebesar 7,05% berarti telah tercapai 

100%. 

Keberhasilan penca[aian sasaran ini tidak terlepas dari upaya pendataan 

yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan 

sekolah-sekolah dalam upaya pendataan dan penggalian lagi di wilayah 

sekolahan yang masih belum terdata, baik dari SMP, SMA maupun SMK di 

Surakarta. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta ke depan 

akan selalu mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan dan motivasi 

kepada kelompok/sanggar seni di masyarakat dan pihak sekolah tentang 

pentingnya fungsi data bagi pemetaan potensi sanggar seni di wilayah 

dapat lebih optimal. 

Program dan kegiatan yang menunjang dan mendukung keberhasilan 

pencapaian sasaran ini meliputi : 

1. Program Pengembangan Nilai Budaya 

Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan gamelan-gamelan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta untuk kelurahan-

kelurahan se Kota Surakarta guna melestarikan, mengembangkan 

grup-grup kesenian yang ada di setiap kelurahan. 

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

 Bentuk kegiatan ini berupa pentas-pentas seni pada even 

pemerintah kota, pentas seni dan budaya di pusat keramaian dan 

ruang public lainya, dengan menggandeng sanggar-sanggar seni 

maupun sekolah-sekolah untuk tampil. 

 Kegiatan penyelenggaraan dialog kebudayaan. 

 Kegiatan penyelenggaraan Festival budaya daerah. 

Pada kegiatan ini berupa penyelenggaraan festival budaya daerah 

guna menampilkan kesenian-kesenian budaya daerah yang dikuti 
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SASARAN STRATEGIS 7 : 

Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga 

oleh sanggar/grup kesenian yang ada di masyarakat maupun grup 

kesenian yang ada di sekolah-sekolah sekaligus sebagai daya tarik 

pariwisata. 

 
 

 

Sasaran Strategis 7 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

kedua (Misi Wasis) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan  

mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani” Pencapaian 

sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 

Untuk mengukur sasaran ini dengan 2 indikator kinerja sasaran. Capaian 

kinerja dari sasaran ini adalah 118,94% dengan katagori sangat berhasil.  

Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 
 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Capaian 

th 
sebelum

nya 

(2015) 

Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1.  Persentase 

atlit cabang 

olahraga yang 

mempunyai 

berprestasi di 

tingkat 

Regional/ 

Nasional/ 

Internasional 

% 81,28 81,58 100,37 80,98 82,15 99,31 

2.  Persentase 

pemuda/ 

organisasi 

pemuda yang 

mempunyai 

prestasi 

tingkat 

regional/ 

nasional/ 

internasional 

% 32,00 44,00 137,50 40,00 42,00 104,76 

 Rata-rata capaian 118,93    
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Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai 

prestasi di tingkat Regional/Nasional/Internasional  

merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat layanan 

pemerintah dalam pemenuhan 

sarana dan prasarana olahraga 

yang telah diberikan oleh 

pemerintah Kota Surakarta kepada 

masyarakat Kota Surakarta. 

Jumlah atlet yang berlaga di tingkat Regional/Nasional/Internasional 

sebanyak 1254 atlet sedangkan yang berprestasi sebanyak 1023 atlet. 

Dari indikator tersebut jika dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan pada tahun 2016 yakni sebesar 81,28% telah berhasil 

terealisasi sebesar 81,58%, sehingga tingkat capaian kinerjanya telah 

berhasil melampaui target sebesar 100,37%.  

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian indikator yang sama tahun 

sebelumnya sebesar 80,98% terjadi kenaikan sebesar 0,06%, dari 

realisasi 80,98% di tahun 2015 menjadi 81,58% di tahun 2016.   

Capaian kinerja indikator  Persentase atlet cabang olahraga yang 

berprestasi di tingkat Regional/Nasional/Internasional Kota Surakarta 

tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 

99,31% dari taget yang ditetapkan sebesar 82,15%,  

Keberhasilan pencapaian Indikator Persentase atlet cabang olahraga 

yang berprestasi di tingkat Regional/Nasional/Internasional 

sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program Pembinaan 

dan Pemasyarakatan Olah Raga di Surakarta. 

 

 

 

1. Persentase Atlit Cabang Olahraga Yang Mempunyai Prestasi di Tingkat 

Regional/Nasional/Internasional 
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Indikator ini telah berhasil mencapai target 

yang ditetapkan, dari target sebesar 32% telah 

terealisasi 44% dengan capaian kinerja sebesar 

137,50%. Jika dibandingkan dengan realisasi 

capaian indikator yang sama tahun 2015 

sebesar  30,00% terjadi kenaikan sebesar 14%, 

dari realisasi 30% ditahun 2015 menjadi 44% di 

tahun 2016.   

Capaian kinerja dengan indikator  Persentase 

pemuda/ organisasi pemuda yang mempunyai prestasi tingkat regional 

/nasional /internasional Kota Surakarta tahun 2016, jika dibandingkan 

dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 104,76% dari taget yang 

ditetapkan sebesar 42,00%,  

Persentase pemuda yang berprestasi di kancah regional dan nasional 

dari Kota Surakarta pada tahun ini meningkat hampir 100% dari target 

sebesar 30%. Keberhasilan ini dicapai dalam beberapa kegiatan yang 

diikuti baik di Tingkat Provinsi Jawa Tengah ataupun Tingkat Nasional 

yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan dilaksanakan secara 

berjenjang, dari Tingkat Kabupaten Kota, Provinsi dan Nasional.  

Festival Lomba Seni Nasional Jenjang SMP Kota Surakarta mengirimkan 

25 orang peserta untuk mengikuti seleksi di Tingkat Jawa Tengah dan 

19 orang diantaranya berhasil memperoleh Juara I, II atau III Tingkat 

Jawa Tengah. Ketika mereka Juara I Jawa Tengah mewakili Provinsi 

untuk mengikuti lomba Tingkat Nasional sebanyak 11 orang siswa 

seluruhnya berhasil menjadi juara I Tingkat Nasional. 

Untuk kegiatan FLS2N Jenjang SMA di Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

diikuti oleh 24 siswa 5 diantaranya keluar sebagai juara di Tingkat 

Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya 2 diantaranya menang di Tingkat 

Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta mengirimkan 24 siswa SMK 

mengikuti seleksi di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, 8 orang diantaranya 

2. Persentase Pemuda/Organisasi Pemuda Yang Mempunyai Prestasi di 

Tingkat Regional/Nasional/Internasional 
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SASARAN STRATEGIS 8 : 

Menurunnya PMKS 

sebagai pemenang di Tingkat Provinsi dan 6 orang diantaranya juara di 

Tingkat Nasional. 

Kota Surakarta mengirimkan 1 orang pemenang Lomba Penelitian Ilmiah 

Pelajar dan berhasil meraih juara I di Tingkat Nasional. Dinas Dikpora 

Kota Surakarta juga mengikuti Pekan Olahraga Antar Pondok Pesantren 

di Tingkat Jawa Tengah dengan jumlah peserta 39 orang dan yang 

berhasil juara di Tingkat Jawa Tengah sebanyak 20 orang dari cabang 

Pencak Silat, Bola Voli dan Futsal. 

Keberhasilan-keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya 

perencanaan sistematis berkesinambungan dan realistis, meliputi :  

a. Sosialisasi yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan lomba di Tingkat 

Provinsi / Nasional 

b. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan workshop bagi calon peserta 

dan pembimbing, sosialisasi jenis lomba yang akan dilaksanakan 

c. Seleksi/lomba untuk memilih peserta terbaik yang akan mengikuti 

lomba ke jenjang berikutnya 

d. Pembinaan, yaitu pemberian pelatihan kepada wakil dari Kota 

Surakarta dengan pemberian fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan selama 

pembinaan dilaksanakan seperti, fasilitasi pelatih terbaik, fasilitasi 

pembimbing/pendamping calon peserta, fasilitasi konsumsi dan 

sebagainya. 

e. Pengiriman peserta untuk mengikuti lomba di Tingkat Provinsi  

f. Seluruh kebutuhan yang muncul untuk pengiriman peserta 

ditanggung oleh Dinas Dikpora Kota Surakarta, mulai dari sarana 

transportasi, uang saku peserta, pelatih dan pembina, penyediaan 

sarana-sarana dan kebutuhan yang diperlukan mengikuti lomba juga 

disediakan oleh Dinas Dikpora Kota Surakarta. 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 8 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 

tiga (Misi Wareg) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu 

memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani”. Pencapaian sasaran ini 
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didukung oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Untuk 

mengukur sasaran ini dengan 1 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja 

dari sasaran ini adalah 98,90% dengan katagori sangat berhasil.  Hasil 

pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

No Indikator Satuan 
Tahun 2016 

Tahun 2021 

(Akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(% ) 
Target 

Capaian 

(% ) 

1 Presentase 

penanganan 

PMKS  

% 5,43 5,37 98,9 9,40 57,13 

 

 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 tahun 2012 tentang PMKS 

dan PSKS, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah 

sesorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu 

hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi 

dan kreatif dengan lngkungannya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan 

hidupnya ( jasmani, rohani dan sosial ) secara memadai, layak dan wajar. 

PMKS yang ada di Kota Surakarta Tahun 2016  terdiri dari 26 jenis dengan 

rincian sebagai berikut :  

 

 

 

 

No Katagori PMKS L P Waria Total 

1 Anak Balita Terlantar 23 9 - 32 

2 Anak Terlantar 53 25  78 

3 Anak yang Berhadapan Dengan 

Hukum (HAM) 

26 - - 26 

4 Anak Jalanan 25 4 - 29 

5 Anak Dengan Keterbatasan (ADK) 219 162 - 381 

6 Anak yang menjadi korban Tindak 

Kekerasan Atau diperlakukan 

8 7 - 15 

Persentase Penanganan PMKS 
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No Katagori PMKS L P Waria Total 

salah  

7 Anak yang memerlukan 

perlindungan khusus 

8 4 - 12 

8 Lanjut Usia Terlantar 116 274 - 390 

9 Penyandang Disabilitas 185 106 - 291 

10 Tuna Susila - 22 - 22 

11 Gelandangan 6 3 - 9 

12 Pengemis 20 45 - 65 

13 Pemulung 69 17 - 86 

14 Kelompok Minoritas - - - - 

15 Bekas Warga Binaan Lembaga 

Permasyarakatan ( BWBLP ) 

201 18 - 219 

16 Orang Dengan HIV/AIDS( ODHA) 1 1 - 2 

17 Korban Penyalagunaan NAPZA 148 12 - 180 

18 Korban Trefiking - - - - 

19 Korban Tindak Kekerasan - 5 - 5 

20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial 
(PMBS ) 

1 - - 1 

21 Korban Bencana Alam 1 - - 1 

22 Korban Bencana Sosial - - - - 

23 Perempuan Rawan Sosial 

Ekonomi (WRSE) 

- 939 - 939 

24 Fakir Miskin 68.007 94.673 - 162.680 

25 Keluarga Bermasalah Sosial 

Psikologis 

45 15 - 60 

26 Komunitas Adat Terpencil - - - - 

 JUMLAH  TOTAL  PMKS 69.633 96.690 - 166.324 

 
Capaian kinerja indikator Presentase penanganan PMKS diarahkan kepada 

upaya menurunnya PMKS. Di tahun 2016 capaian kinerja tercapai 

98,90%, sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu 5,43% dengan 

realisasi 5,37%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah total PMKS yang 

tertangani dibagi jumlah keseluruhan PMKS sebanyak 166.324 , sehingga 

diperoleh angka 5,37 %.  Penanganan PMKS terdiri dari penanganan orang 

terlantar sebanyak 372 orang, pemenuhan kebutuhan penyandang 

disabilitas 60 orang, penanganan fakir miskin melalui Program Keluarga 

Harapan (PKH) sebanyak 8.503 keluarga. 

Capaian kinerja tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015 

mengalami kenaikan. Untuk tahun 2016 tercapai 5,37 %, sedangkan 

tahun 2015 tercapai 0,13 %. Hal ini berarti mengalami kenaikan capaian 

kinerja sangat signifikan sebesar 5,37 % dibandingkan tahun 2015. 

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 ,apabila dibandingkan 

dengan target RPJMD  yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis  
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SASARAN STRATEGIS 9 : 

Terjaganya Ketersediaan Pangan Yang Terjangkau 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta telah tercapai 

5,37 % . Ini berarti kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 

5,43%.  

Penyebab tidak tercapainya capaian kinerja tahun 2016 ,apabila dianalisa 

lebih lanjut sesungguhnya disebabkan karena keterbatasan SDM yang 

melakukan penanganan PMKS. Adapun alternatif solusi untuk 

meningkatkan pelayanan penanganan PMKS di Kota Surakarta melalui 

antara lain : 

 Koordinasi dengan stakeholder. 

 Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM). 

 Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai lini depan dalam 

penanganan PMKS terutama katagori keluarga miskin/ kurang mampu 

di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, sebagai pendampingan kelurga 

dalam program tersebut. 

 Melakukan pendataan PMKS dan PSKS di tingkat Kecamatan dan 

verivikasi pendataan PMKS. 

 Pemenuhan fasilitas peralatan kantor. 

 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 9 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 

tiga (Misi Wareg) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu 

memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani”. Pencapaian sasaran ini 

didukung secara terpadu oleh Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan 

dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mengukur sasaran ini 

dengan 3 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari sasaran ini 

adalah 100,66% dengan katagori sangat berhasil.  Hasil pengukuran 

capaian indikator sebagai berikut : 
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No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Produksi padi  

 

Produksi hasil 

peternakan  

 

Produksi 

budidaya ikan 

ton 

 

ton 

 

 

ton 

1398 

 

4014 

 

 

38 

1177 

 

5396 

 

 

39 

84 

 

134 

 

 

103 

 

1.448 

 

4.298 

 

 

46 

81 

 

125 

 

 

121 

2. Persentase 

Ketersediaan 

pangan utama 

yang 

terjangkau 

% 161,56 136,84 84,69 161,81 84,58 

3. Tingkat 

Terlindungi 

nya 

Konsumen 

% 75,97 83,72 110,20 89,15 93,91 

 
Rata-rata capaian 103,18 

  
 
 
 
 
 

Bagi masyarakat Indonesia tidak terkecuali Kota Surakarta, padi atau 

beras tetap menjadi bahan pangan pokok atau utama, sehingga 

ketersediaannya menjadi sangat penting. Dalam rangka swasembada 

beras , Gubernur Jawa Tengah telah menginstruksikan bahwa di setiap 

daerah baik kabupaten maupun kota harus tetap menyediakan paling 

tidak 10% dari luas wilayahnya untuk lahan pertanian, sehingga 

kedepan ketersediaan pangan khususnya padi beras bisa terpenuhi 

atau tercukupi. 

Tingkat produksi padi di Kota Surakarta cenderung mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu 2011 – 2015, meskipun di tahun 2013 

dan tahun 2014 mengalami penurunan, namun tidak sampai di bawah 

angka di tahun 2011. Peningkatan produksi padi di Kota Surakarta 

1. Produksi Padi 
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berbanding lurus dengan peningkatan produktivitasnya, sehingga 

dalam kurun waktu 2011 – 2015 produktivitas padi Kota Surakarta 

juga cenderung mengalami peningkatan untuk ukuran daerah 

perkotaan. Produktivitas padi di Kota Surakarta tergolong baik, di 

angka 69,33 kw/ha. Namun demikian bila dibandingkan dengan Rerata 

Nasional (2-4 ton/ha). Maka produktivitas padi di Kota Surakarta 

masih tergolong rendah.  

Grafik III.1 
Produksi Padi Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 (ton) 
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Sumber : Data Primer Dinas Pertanian Kota Surakarta  

 
Realisasi produksi padi di tahun 2016 belum bisa mencapai target 

yaitu hanya sebesar 1177 ton, sehingga capaiannya hanya 84 %. Bila 

dibandingkan dengan tahun 2015, realisasi  mengalami penurunan 

dari 1378 ton menjadi 1177 ton. Realisasi Produktivitas di tahun 2016 

ini juga belum bisa memenuhi target, yaitu 62,81 Kw/ha, turun 1.19 

kw/ha dari target di tahun 2016 sebanyak 64 kw/ha.  

Bila dibandingkan dengan target RPJMD, cenderung tidak bisa 

memenuhi target, yaitu 1177 ton realisasi produksi padi di tahun 2016 

dengan target 1448 ton pada Tahun 2021 dan capaiannya hanya 81 %.  

Demikian juga untuk produktivitas padi karena produksi padi dan 

produktivitas padi berbanding lurus. Penentuan target produktivitas 

padi di tahun 2016 di angka 64 kw/ha, adalah lebih rendah dari 

realisasi tahun 2015 sebesar 69.33 kw/ha karena melihat /mengingat 

usaha pertanian sangat bergantung pada point factor cuaca dan 
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musim. Bila dibandingkan dengan realiasi tahun 2015 yang terjadi 

realisasi produktivitas padi di 2016 mengalami penurunan sebesar 6,52 

kw/ha, dari 69,33 kw/ha menjadI 62,81 kw/ha. Angka itupun juga 

masih rendah dibandingkan penentuan target di tahun 2016 ini, dan 

bila dibandingkan dengan target produktivitas di tahun 2021 (target 

menengah dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pertanian), 

yaitu 67,26 kw/ha juga cenderung tidak bisa memenuhi target. 

Sehingga perlu adanya penurunan target di Tahun 2017 sampai Tahun 

2021 untuk produksi padi dan produktivitas padi, yang nantinya akan 

ditentukan saat mengkaji ulang (mereview) Renstra Dinas Pertanian di 

Tahun 2017. 

 
 
 
 

Berdasarkan data Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian, jenis hewan ternak dibagi menjadi 

a. Ternak Besar : Sapi (potong & perah), kerbau, kuda. 

b. Ternak Kecil : Kambing, Domba, Babi, Kelinci  

c. Unggas : Ayam (Boiler & Buras), Burung Puyuh, Itik, Entok 

d. Aneka Ternak (Hewan Kesayangan - Hobby) : Anjing, Kucing. 

Realisasi kinerja tahun 2016 ini melampaui target yaitu Produksi Hasil 

Peternakan tercatat 5.396 ton, meningkat 1.335 ton dari penentuan 

target 2016 sebesar 4.014 ton. Dan Capaian kinerjanya menembus 

angka 134 %, sedangkan bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu di 

Tahun 2015 sejumlah 2.936 ton, juga mengalami peningkatan, dan 

juga bila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya rata-rata 

mengalami peningkatan, meskipun di Tahun 2014 mengalami 

penurunan dari Tahun 2013 yaitu turun 60 ton, angka inipun 

terhitung  masih di bawah angka rata-rata kenaikan per tahunnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Produksi Hasil Peternakan 
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Grafik III.2 
Produksi Hasil Peternakan Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 (ton) 
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Sumber : Data Primer Dinas Pertanian Kota Surakarta  

 
Bila realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD di tahun 

2021, dapat memenuhi target di angka 4.298 ton, capaian kinerjanya 

125 % karena produksi hasil peternakan dari tahun ke tahun 

cenderung mengalami peningkatan. 

Realisasi Tahun 2016 adalah menghasilkan 5.396 ton, hal ini sudah 

melampaui target yaitu 4.041 ton, meningkat 1.335 ton atau capaian 

kinerjanya adalah 134% dan dibandingkan target di Tahun 2021 

(Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pertanian) 4.298 ton akan 

didapat capaian kinerjanya 125%). 

Penyebab keberhasilan ini adalah : 

a. Berat dari 1 (satu) ekor sapi mengalami peningkatan, meskipun 

jumlah sapi yang dipotong berkurang tetapi berat dari masing 

masing ekor sapi cenderung mengalami peningkatan, hal 

inidimungkinkan karena waktu pemeliharaan lebih lama (umur sapi 

menjadi lebih dewasa) dan jenis sapi yang dipotong berbeda. 

b. Kesadaran untuk menyediakan hewan qurban (kambing) mengalami 

peningkatan yang luar biasa, yaitu di tahun 2015 total pemotongan 

dari hewan qurban sebanyak  2949 ekor, di tahun 2016 ini tercatat 

mengalami peningkatan menjadi sebanyak 3123 ekor Hal ini 

meyebabkan jumlah daging yang dihasilkan meningkat jumlahnya 
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sehingga produksi hasil peternakan di kota Surakarta menjadi 

bertambah. 

 

 

 

Produksi budidaya ikan di Kota Surakarta meningkat dalam kurun 

waktu 2011 sampai dengan tahun 2014 dan pada 2015 produksi 

budidaya ikan turun. di TDhun 2016 mengalami peningkatan yaitu 

sebesar 39 ton dalam 1 (satu) tahun, hasil ini telah mencapai/ 

melampaui target Tahun 2016 yaitu 38 ton. 

 
Grafik III.3 

Produksi Budidaya Ikan Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Dinas Pertanian Kota Surakarta 
 

Seperti halnya di Sub sektor Peternakan, di Sub Sektor Perikanan ini 

juga mempunyai masalah pada keterbatasan lahan untuk budidaya 

ikan, sehingga pasokan ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

Kota Surakarta, sebagian besar berasal dari Kabupaten / Kota lain, 

seperti ikan laut banyak didatangkan dari Kota Semarang, DIY, 

Rembang, Jepara, Demak dan Pacitan, sedang ikan air tawar banyak 

didatangkan dari wilayah sekitar Kota Surakarta. 

Realisasi Produksi budidaya ikan tahun 2016 ini sebesar 39 ton, 

meningkat bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2015 sebesar 

36,23 ton. Sehingga meningkat 2,77 ton, dan realisasi tahun 2016 ini 

telah melampaui target yang ditetapkan 38 ton dan capaian kinerja 

3. Produksi Budidaya Ikan 
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sebesar 103%. Bila dibandingkan dengan target RPJMD, untuk tahun-

tahun selanjutnya akan  cenderung mengalami peningkatan, sehingga 

target di tahun 2021 nantinya akan terpenuhi. Ini dikarenakan dari 

realisasi di tahun 2016 bila dibandingkan dengan target di tahun 2021 

akan didapat  capaian 121%. Hal ini menunjukkan bahwa produksi 

budidaya ikan  kedepannya akan lebih baik. 

Keberhasilan realisasi Produksi Budidaya Ikan dipengaruhi adanya :  

a. Konsistensi para petugas di Dinas Pertanian dalam hal memotivasi 

atau mendorong kelompok kelompok tani ikan untuk selalu tak 

henti–hentinya terus belajar dalam usaha budidaya ikan khususnya 

di lahan sempit yang dipunyai pada  daerah perkotaan minimal 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri (konsumsi sendiri).harapan 

kedepan untuk bisa diperoleh manfaat dari segi ekonomi dalam 

berbudidaya ikan. 

b. Banyak perorangan yang tergerak untuk membuat kelompok – 

kelompok tani ikan dengan harapan untuk peningkatan 

kesejahteraan. 

c. Seringnya sosialisasi budidaya ikan dan bertambahnya animo 

masyarakat untuk mengikuti acara sosialisasi tersebut dengan 

maksud agar dapat berbudidaya ikan (khususnya lele) 

d. Banyaknya bantuan yang diberikan oleh lembaga – lembaga 

pemerintah dan swasta yaitu dari Kementerian (Pusat), Pemerintah 

Provinsi maupun dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta dan 

Lingkup Dinas Pertanisan Kota Surakarta untuk memberikan 

bantuan kepada kelompok – kelompok tani ikan yang masih eksis 

maupun bentukan – bentukan baru sebagai stimulant bantuan 

benih/bibit ikan dari pihak swasta dalam hal ini dari CSR. 

 

 

 
 

Indikator Persentase ketersediaan pangan utama yang terjangkau 

merupakan ketersediaan pangan bahan pangan pokok Kota Surakarta 

Tahun 2016 terutama pangan utama yaitu beras. 

4. Presentase Ketersediaan Pangan Utama yang Terjangkau 
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Target yang harus dicapai tahun 2016 adalah 161,56 %. Kondisi tahun 

ketersediaan pangan utama yaitu beras sebesar 65.248.592 kg 

sedangkan kebutuhan pangan utama Kota Surakarta Tahun 2016 

sebesar 47.682.000  kg dengan jumlah penduduk 564.611 dengan 

standar konsumsi 7,126 kg/kpt/bln sehingga di dapat angka realisasi 

tahun 2016 sebesar 136,84 %  

Realisasi kinerja tahun ini dibanding tahun lalu memang lebih kecil, 

meskipun di bawah target, namun ketersediaan pangan utama di kota 

Surakarta cukup aman ini dikarenakan kota Surakarta merupakan 

tempat transit dari beberapa produk pangan utama dari Kota 

sekitarnya. 

Ada beberapa faktor penyebab realisasi yang dicapai rendah karena 

seiring bertambahnya jumlah penduduk maka perbandingan antara 

ketersediaan bahan pangan utama dan kebutuhan panan utama 

semakin kecil bila dibanding dengan target ketersediaan. Dengan 

adanya kondisi seperti ini perlu mengoptimalkan alur distribusi  

pangan dari berbagai daerah dan mengajak masyarakat memakan 

sumber pangan alternatif seperti umbi-umbian sebagai pengganti 

beras. 

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Pemantauan dan 

distribusi pangan, pengembangan cadangan pangan daerah. 

Pemantauan dan distribusi pangan sangat berguna untuk mengetahui 

ketersediaan pangan di Kota Surakarta sedangkan pengembangan 

Cadangan Pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan pada rumah 

tangga. 

 

 

 
 
 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Tingkat 

perlindungan konsumen menunjukkan persentase toko modern dan pasar 

tradisional yang diawasi terhadap jumlah toko modern dan pasar 

tradisional di Kota Surakarta. Perlindungan konsumen dilakukan untuk 

5. Tingkat Terlindunginya Konsumen 
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SASARAN STRATEGIS 10 : 
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan 

Kewilayahan 

melindungi hak konsumen dan meningkatkan tanggung jawab pelaku 

usaha dalam melakukan perdagangan barang dan jasa.  

Target kinerja tahun 2016 sebesar 75,97%, realisasi kinerja 83,72%, 

dengan capaian 110,20%. Dari 129 target lokasi usaha yang dilakukan 

pengawasan, terealisasi 108, Realisasi kinerja tahun 2015 : 69,77%, 

artinya dari tahun 2015 ke tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar 

13,95%. 

Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 83,72% , target kinerja tahun 

2021 sebesar 89,15% dengan capaian : 93,91%. 

Sepanjang Tahun 2016 Disperindag Kota Surakarta melaksanakan 

pengawasan peredaran barang jasa sebanyak 108 kali dari 129 lokasi 

usaha. 

Penyebab peningkatan kinerja adalah peningkatan frekuensi 

pengawasan peredaran barang dan jasa. Alternatif solusi yang telah 

dilakukan yaitu dengan mengadakan Sosialisasi Perlindungan 

Konsumen agar masyarakat mengetahui tentang bahan yang dilarang 

digunakan dalam produk dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai 

pelaku usaha. Diharapkan dari kegiatan ini dapat meningkatkan daya 

saing serta peningkatan mutu/ kualitas produk yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 
Sasaran Strategis 10 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke tiga (Misi Wareg) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu 

memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani”. Pencapaian sasaran ini 

didukung secara terpadu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta  Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan. Untuk mengukur sasaran ini dengan 3 indikator kinerja 

sasaran. Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 98,06% dengan katagori 

sangat berhasil.  Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 
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No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(Akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 
Target 

Capaian 

( % ) 

1 Persentase 

Jumlah 

swadaya 
masyarakat 

terhadap total 

program 

pemberdayaan 

masyarakat 
kelurahan 

% 11,00 11,43 103,09 16 71,44 

2 Presentase 
transmigran 

yang 

diberangkat 

kan 

% 15,38 11,43 79,97 25 45,72 

3 Persentase 

klaster/ sentra 

industri yang 

berkembang. 

% 37,50 41,67 111,11 100 41,67 

 Rata-rata capaian 98,06   

 

 

 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2016 dilaksanakan dengan 

2 kegiatan yaitu TMMD dan Karya Bhakti Daerah yaitu dengan 

memperbaiki jalan melalui pengecoran jalan dan perbaikan talud 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- dan partisipasi 

masyarakat tercapai Rp. 120,500.000 sedangkan target Rp. 

115,500.000 sehingga Realisasi Persentase jumlah Swadaya Masyarakat 

terhadap Program pemberdayaan masyarakat  tahun 2016 mencapai 

11,43 % atau melebihi target yang telah ditetapkan.  

 

 

 

1. Presentase Jumlah Swadaya Masyarakat Terhadap Total Program 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
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Faktor penyebab keberhasilan : 

a. Peran masyarakat atau partisipasi masyarakat begitu besar 

terhadap program-program pembangunan fisik berupa tenaga, 

konsumsi maupun bahan bangunan 

b. Program TNI manunggal bersama-sama dengan masyarakat dalam 

pembangunan. 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan : 

a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh TNI bersama dengan 

Pemerintah dalam memsukseskan program TMMD dan Karya Bhati 

Daerah. 

b. Kegiatan yang dilakukan adalah program prioritas yang harus 

segera dilaksanakan, sehingga masyarakat sangat antusias  

 

 

Indikator presentase transmigran yang 

diberangkatkan dapat dicapai sesuai 

dengan target yang ditetapkan di 

tahun 2016. Untuk mencapai kinerja 

dengan dilaksanakan kegiatan 

persiapan lokasi dengan penjajakan 

lokasi yang dituju / daerah 

penempatan transmigran dalam rangka kerjasama antar daerah KSAD, 

rapat koordinasi kerjasama antar daerah penempatan dan daerah 

pengirim. Di Kota Surakarta mendapat kuota surat perintah 

pemberangkatan dari pusat untuk tahun 2016 sebanyak 10 KK  

dengan tujuan ke daerah penempatan transmigran yaitu UPT Tanah 

Keke Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 

pendaftar 70 KK, sedangkan yang berangkat 8 KK. Sebelum berangkat, 

calon transmigran harus melakukan pendaftaran, seleksi administrasi 

minat sesuai jumlah kuota, dan sosialisasi ketransmigrasian. Apabila 

calon transmigran sudah mantap minat berangkat, diadakan 

pemeriksaan kesehatan, pembekalan dan penampungan untuk 

2. Presentase Transmigran Yang Diberangkatkan 
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diberangkatkan ke propinsi dan diberi pelatihan tentang pertanian 

selama 1 minggu.  

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 apabila dibandingkan 

dengan tahun 2015, mengalami penurunan. Untuk tahun 2016 

indikator Persentase transmigran yang diberangkatkan realisasi 11,43 

% tercapai 79,79 %, sedangkan tahun 2015 tercapai 100%. Indikator 

untuk tahun 2015 adalah jumlah transmigran yang diberangkatkan, 

sehingga target yang harus dicapai berbeda dengan tahun 2016.  

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila 

dibandingkan dengan target RPJMD tercapai 11,43 atau 79,97 % 

,kurang dari target yang ditetapkan yaitus ebesar 15,38 %. 

Penyebab menurunnya capaian kinerja tahun 2016 apabila dianalisis 

lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh tidak tercapainya 2 KK 

calon transmigran tidak siap berangkat karena jadwal pemberangkatan 

diajukan lebih awal di triwuan 1 (satu), sebetulnya menurut jadwal 

pemberangkatan pada bulan Nopember 2016. 

Adapun alternatif solusi keberhasilan / peningkatan kinerja yang telah 

akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan sosialisasi ketransmigrasian 

2. Mengadakan kerjasama antar daerah (KSAD) penempatan daerah 

transmigrasi dengan lebih dari satu daerah penempatan. 

3. Mengadakan penjajakan / survey ke lokasi daerah penempatan 

Transmigrasi yang potensial. 

4. Memperketat seleksi calon transmigran agar calon transmigran yang 

dikirim bener-bener sesuai dengan kriteria yang diminta oleh 

daerah penempatan. 

 

 

 

Klaster Industri adalah kelompok industri spesifik yang dihubungkan 

oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah 

atau jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (industri 

inti/core industries yang menjadi fokus perhatian. Industri 

pendukungnya/supporting industries, dan industri terkait/related 

3. Presentase Klaster/ Sentra Industri Yang Berkembang 
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industries), misalnya broker dan konsultan, serta pembeli, yang 

dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan 

nilai. 

Persentase klaster/sentra industri yang berkembang menunjukkan 

jumlah klaster/sentra industri yang berkembang terhadap jumlah 

klaster/ sentra industri di Kota Surakarta. Indikator ini dipilih untuk 

mengevaluasi pertumbuhan sektor industri, sebagai pengungkit daya 

saing kota. Formulasi Pengukuran adalah Jumlah kluster/ sentra 

industri yang berkembang skala produksinya dibagi jumlah seluruh 

kluster/ sentra industri dikalikan 100%. 

Target kinerja tahun 2016 sebesar 37,50%; realisasi kinerja sebesar 

41,67% (dari 24 buah klaster/ industri di Kota Surakarta, terealisasi 10 

buah klaster/ sentra industri yang berkembang) dengan capaian 

111,11%. Realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 37,50%, artinya dari 

tahun 2015 ke tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar 4,17% ( 41,67% - 

37,50% ). 

Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 41,67% , target kinerja tahun 

2021 sebesar 100,00% dengan capaian 41,67%. 

Sepanjang Tahun 2016 berdasar data yang sudah divalidasi di 

lapangan bulan Agustus 2016, dari 24 buah klaster/ sentra industri di 

Kota Surakarta yang masih eksis terdapat 10 buah klaster/ sentra 

industri yang berkembang yaitu : Sentra Batik Laweyan, Sentra Batik 

Kauman, Sentra Sangkar Sarana Sejahtera, Sentra Kain Perca Sumber 

Rejeki, Sentra Kain Perca Pasori, Sentra Tahu Tempe Solo Utara, Sentra 

Shuttlecock, Sentra mebel Mentari, Sentra Batik Warna Alam 

Semanggi, Sentra Oleh-Oleh Khas Solo Jagalan. 

Penyebab peningkatan kinerja : 

 Pemerintah mengembangkan pembinaan yang terkoordinasi untuk 

mengatasi masalah IKM. 

 Penataan kawasan sentra industri yang sesuai dan menambah 

fasilitas serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar 

fungsinya tercapai maka akan meningkatkan mutu dan kualitas 

dalam prosesnya sehingga menghasilkan produk yang lebih baik  

lagi dan mempunyai keunggulan kompetitif. 
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SASARAN STRATEGIS 11 : 
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak 

Alternatif solusi : 

 Melalui kerjasama horizontal (misalnya bersama IKM lainnya yang 

menempati posisi yang sama dalam mata-rantai nilai/value chain) 

secara kolektif perusahaan-perusahaan dapat mencapai skala 

ekonomis melampaui jangkauan perusahaan kecil individual dan 

dapat memperoleh pembelian input dalam skala yang ekonomis, 

mencapai skala optimal dalam penggunaan peralatan, dan 

menggabungkan kapasitas produksi untuk memenuhi order skala 

besar. 

 Melalui kemitraan horizontal ataupun 

integrasi vertikal (dengan IKM lainnya 

maupun dengan perusahaan besar dalam 

mata-rantai nilai), perusahaan-perusahaan 

dapat memfokuskan ke bisnis intinya dan 

memberi peluang ekonomi eksternal atas ketersediaan tenaga kerja 

yang lebih terspesialisasi. 

 Pemerintah mengembangkan pembinaan yang terkoordinasi untuk 

mengatasi masalah IKM. 

 
 
 

 

 

Sasaran Strategis 11 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke tiga (Misi Wareg) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu 

memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani”. Pencapaian sasaran ini 

didukung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Untuk 

mengukur sasaran ini dengan 2 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja 

dari sasaran ini adalah 105,71% dengan katagori sangat berhasil.  Hasil 

pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 
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No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan  

% 53,70 59,83 111,41 53,75 111,31 

2. Cakupan 

perempuan dan 

anak korban 

kekerasan yang 

mendapatkan 

layanan 

bantuan hukum  

% 100 100 100 100 100 

 
Rata-Rata Capaian 105,70 

  

 

 

 

Realisasi Partisipasi angkatan kerja 

perempuan tahun 2016 sebesar 

59,83, mengalami kenaikan dari 

target yang ditetapkan 53,70%. 

Realisasi  sebesar 59,83% artinya dari 

100 perempuan usia kerja terdapat 

60 perempuan yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Capaian 

kinerja pada  2016 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 

pada tahun 2021 sebesar 53,75% berarti capaian kinerja indikator ini 

telah melampaui target takhir RPJMD. 

Faktor penyebab keberhasilan : 

a. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. 

b. Peningkatan Indek pembangunan gender. 

c. Peningkatan indek pemberdayaan gender. 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan : 

1. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 
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SASARAN STRATEGIS 12 : 

Meningkatnya Kesempatan Kerja 

a. Pelatihan kepemimpinan perempuan bagi jabatan publik. 

b. Pelatihan kepemimpinan perempuan bagi jabatan politik. 
 

 

 

 

 

Jumlah perempuan dan anak korban 

kekerasan tahun 2016 sebesar 90 

orang. Dari jumlah tersebut semua 

mendapatkan layanan bantuan 

hukum sehingga realisasi 100%.  

Faktor penyebab keberhasilan : 

a. Peningkatan kinerja kelembagaan 

PUG melalui pelatihan / advokasi dan penganggaran responsif 

gender. 

b. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak-hak 

anak. 

c. Menekan terjadinya kasus KDRT dengan fokus kepada tindakan 

pencegahan/preventif. 

d. Peningkatan pelayanan penanganan korban kekerasan. 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan : 

a. Penguatan kapasitas pendamping KDRT. 

b. Pelatihan petugas pendampingan korban KDRT. 

c. Pendampingan klien di rumah aman GYP. 

d. Pendampingan kasus/permasalahan perempuan dan anak. 

e. Pemberdayaan korban kekerasan melalui Bimtek dan pelatihan. 

f. Penyusunan data pilah gender. 

 

 

 

Sasaran Strategis 12 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke tiga (Misi Wareg) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu 

memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani”. Pencapaian sasaran ini 

didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan 

Layanan Bantuan hukum 
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Transmigrasi serta  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM). Untuk mengukur sasaran ini dengan 3 indikator kinerja sasaran. 

Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 112,59% dengan katagori sangat 

berhasil.  Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(Akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase 
Pencari kerja 

yang 

ditempatkan 

% 74,89 56,05 74,84 85,82 74.84 

2. Persentase 

Pertumbuhan 

Tenaga Kerja 

KUMKM yang 

dibina 5 

% 2,01 2,22 110,44 12,03 2,22 

3. Persentase 

wirausaha 

baru  

% 2,00 3,05 152,50 42 3.05 

 
Rata-rata capaian 112,59 

  

 
 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja yang 

dimaksud dengan Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan 

kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja 

dalam pengisian kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, 

sedangkan Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan 

informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan 

perantaraan kerja. Dalam penempatan tenaga kerja ada 3 (tiga ) jenis 

penempatan yaitu : 

1. Antar Kerja Lokal (AKL)  adalah penempatan tenaga kerja antar 

kabupaten / kota dalam 1 (satu) propinsi. 

1. Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 
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2. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah penempatan tenaga kerja 

antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia. 

3. Antar Kerja Negara (AKAN) adalah penempatan tenaga kerja di luar 

negeri. 

Untuk penempatan Antar Kerja Negara (AKAN) mengacu kepada 

Undang–undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Dalam Undang – 

undang ini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 

hubungan kerja untuk jangka waktu terntu dengan menerima upah.  

Di Kota Surakarta dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 

2016 jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 951 orang , laki-laki 

486 orang ,dan perempuan sebanyak 465 orang, sedangkan lowongan 

kerja sebanyak 1.061 terdiri laki-laki 544 orang dan perempuan 517 

orang , untuk penempatan sebanyak 533 orang , laki-laki 268 orang 

dan perempuan sebanyak 265 orang . 

Capaian kinerja indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan 

ditahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami 

kenaikan, sedangkan untuk tahun 2015 tercapai 72,10 %. 

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila 

dibandingkan dengan target RPJMD telah 

tercapai 74,84 %, hampir tercapai target 

yang ditetapkan yaitu 74,89 %. Capaian 

sebesar 74,84% apabila dibandingkan 

dengan target Standar  Pelayanan Minimal 

(SPM) dengan target 40% , artinya capaian 

kinerja indikator ini sudah melebihi target 

SPM. 

Untuk lebih mengoptimalkan penempatan tenaga kerja dapat ditempuh 

upaya : 

1. Meningkatkan pelayanan yang berdasarkan standar ISO 9001-2008 

khusus untuk layanan AK/1 sampai layanan AK/5 

2. Meningkatkan kwantitas dan kwalitas job canvasing (mencari 

lowongan pekerjaan) pada perusahaan di Kota Surakarta. 

3. Meningkatkan kerjasama dengan BKK ( ursa Kerja Khusus)  
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4. Mengoptimalkan informasi BKO (Bursa Kerja Online). 

Keberhasilan pencapaian sasaran 12  tidak terlepas dari dilaksanakan 

Program Peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan ; 

Penyebarluasan informasi bursa kerja. 

 

 

 

Tahun 2015 jumlah UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan 

UMKM sejumlah 2.942 UMKM. Dalam menjalankan proses produksi 

UMKM tersebut sebagian ada yang telah menggunakan tenaga kerja 

orang lain, sebagian lainnya hanya menggunakan tenaga kerja anggota 

keluarganya. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar 

penghasilan usaha Mikro hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari, sehingga belum mampu untuk membayar tenaga 

kerja. Seringkali pelaku usaha mikro berganti jenis usaha, mereka akan 

menekuni usaha yang segera bisa menghasilkan uang untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak juga pelaku usaha mikro kurang 

mempunyai motivasi diri sehingga apabila ada sedikit kendala dalam 

menjalankan usahanya mereka akan berhenti. Faktor lain yang bisa 

mempengaruhi adalah faktor ekonomi lokal.  

Rata – rata capaian kinerja indikator Persentase pertumbuhan tenaga 

kerja KUMKM yang dibina Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan 

Tahun 2015, ada peningkatan. Pada Tahun 2015 Jumlah tenaga kerja 

KUMKM 2.942 atau  20 %, sedangkan pada Tahun 2016 jumlah tenaga 

kerja umkm bertambah menjadi 3.596 atau 22,22 % tenaga kerja. 

Dibandingkan dengan tahun yang lalu ada kenaikan sebesar 2,22  %.   

Pada Tahun 2016 jumlah tenaga kerja umkm bertambah menjadi 3.009 

apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja umkm pada tahun sebelumnya 

maka prosentase pertumbuhan tenaga kerja umkm pada tahun 2016 

yaitu sebesar 2,2% dari target RPJMD 2% setiap tahunnya. 

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian pertumbuhan tenaga 

kerja KUMKM yang dibina adalah : 

1. Penghasilan tenaga kerja yang tidak tetap, masyarakat lebih memilih 

pekerjaan di bidang Industri yang hasilnya lebih pasti 

2. Upah tenaga kerja UMKM masih rendah 

2. Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang Dibina 
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3. Tidak mempunyai keahlian dalam bidang jenis pelaku UMKM karena 

tidak mempunyaibakat dan ketrampilan yang dimaksud. 

Dalam meningkatkan capaian kinerja pencapaian pertumbuhan tenaga 

kerja KUMKM yang dibina Dinas Koperasi sudah berusaha semaksimal 

mungkin memberikan solusi diantaranya : 

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

ketrampilan kwalitas hasil UMKM 

2. Memberikan motivator dan tenaga pendamping bagi UMKM 

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja pencapaian pertumbuhan 

tenaga kerja KUMKM yang dibina sesungguhnya tidak terlepas dari 

dilaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 

kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Program Pengembangan Sistem 

Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan Kegiatan : 

1. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah. 

2. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM. 

  

 

 

Secara umum capaian pada Prosentase 

Wirausaha Baru  sesuai target yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan indikator RPJMD 

Persentase Wirausahan Baru rata-rata 

capaian kinerja Tahun 2016 sejumlah  9 

orang (3,05 %) yang telah berhasil menjadi  

wirausaha baru dari jumlah peserta pelatihan yang sama sekali belum 

mempunyai usaha sebesar 295 orang dari total peserta pelatihan 450 

orang. 

Tahun 2015 ada 5  jenis pelatihan 

kewirausahaan yaitu : Diklat Boga(50 

peserta), Diklat Packaging (50 peserta), 

Diklat Salon (25 peserta), Diklat Rajut (60 

peserta), Diklat Handycarf perca (50 

peserta). Total jumlah yang mengikuti 

pelatihan sebanyak 235 peserta  

3. Presentase Wirausaha Baru 
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Sedangkan pada Tahun 2016 jenis pelatihannya bertambah menjadi 11 

pelatihan diantaranya: Diklat Boga (50 peserta), Diklat Payet (50 

peserta), Diklat Salon (25 peserta), Diklat Rajut (50 peserta), Diklat 

Handycraf perca (50 peserta), Diklat Sulam Pita (50 peserta),  Diklat 

AMT (50 peserta),Diklat membatik (20 peserta), Diklat Manajemen 

Keuangan (50 peserta), Diklat Pembuatan Blangkon (20 peserta), Diklat 

PIRT (35 peserta). 

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian Wirausaha Baru  

adalah : 

1. UMKM tidak konsisten dalam menjalankan bidang usahanya 

2. Masih rendahnya akses pemasaran hasil produk UMKM 

3. Kurangnya Pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pelaku usaha 

UMKM sehingga mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan 

4. Masih rendahnya minat generasi muda untuk berwirausaha 

5. Kesulitan dalam mengakses Permodalan  

Solusi dalam meningkatkan capaian kinerja pencapaian wirausaha 

baru diantaranya : 

1. Meningkatkan promosi produk UMKM 

2. Meningkatkan jumlah/jenis pelatihan kewirausahaan 

3. Menarik minat generasi muda untuk berwirausaha 

4. Menjembatani akses permodalan 

5. Memberikan akses pemasaran kerjasama  dengan Toko Modern 

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja wirausaha baru 

sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program 

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil 

Menengah dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.  

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Indikator 

kinerja prosentase wirausaha baru adalah sebesar Rp. 937.649.500,- 

atau 94,48 % dari total pagu sebesar Rp. 992.449.000-. Hal ini berarti 

terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 54.799.500,-  

atau 5,52  % yaitu dari kegiatan penggandaaan, makan minum rapat 

dan alat tulis kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan. 
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SASARAN STRATEGIS 13 : 

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 

 

 
 

Sasaran Strategis 13 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke tiga (Misi Wareg) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu 

memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani”. Pencapaian sasaran ini 

didukung oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Untuk 

mengukur sasaran ini dengan 1 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja 

dari sasaran ini adalah 142,86% dengan katagori sangat berhasil.  Hasil 

pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 

Capaian 

(%) 

Target 

tahun 

2021 

(akhir 

RPJMD) 

Capaian 

(%) 
Target Realisasi 

1. Persentase 

Kenaikan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD)  

% 7,00 10 142,86 7,00 142,86 

 

 

 

Pada awal tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset (DPPKA) Kota Surakarta menetapkan target kenaikan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) sebesar 7% dengan menggunakan perolehan PAD 

tahun 2015 sebagai dasar perhitungan. Dari data tersebut terlihat bahwa 

realisasi tahun 2016 sebesar 10% telah melebihi atau lebih besar dari 

persentase target yang ditetapkan. Namun apabila dibandingkan dengan 

persentase capaian yang ada di tahun 2015 yaitu sebesar 213%, hal ini 

menunjukkan bahwa di tahun 2016 nilai persentasenya masih berada di 

bawah capaian pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 143%, yang berarti 

kinerja DPPKA dalam hal menaikkan PAD masih belum optimal. 

Presentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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Selanjutnya mengenai realisasi pada tahun 2016 yang merupakan tahun 

pertama pada siklus 5 (lima) tahunan RPJMD 2016 – 2021, untuk target 

RPJMD kinerja tahun 2016 sebesar 7%, sehingga realisasi tahun ini 

dapat terpenuhi capaian sebesar 100%. Kemudian capaian yang sudah 

terealisasi tersebut tentunya tidak terlepas dari  penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternative solusi yang telah dilakukan. Adapun faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah sarana dan 

prasarana tempat kerja yang sangat mendukung kecepatan dan 

kenyamanan aparatur pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas 

kedinasannya. Disamping itu regulasi daerah yang telah ditetapkan turut 

berperan dalam mendukung pelaksanaan penatausahaan keuangan 

daerah. 

Namun keberhasilan tersebut tidak terlepas dengan adanya 

hambatan/masalah yang dihadapi oleh DPPKA yaitu kompetensi SDM 

atas penguasaan akuntansi keuangan daerah dan jumlah SDM di tingkat 

SKPD belum mencukupi dalam jumlah dan kompetensinya. Adapun 

solusi untuk mengatasi hambatan/masalah tersebut adalah melalui 

pelaksanaan bintek atau pelatihan terkait penatausahaan keuangan 

daerah yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Disamping itu perlu 

juga melakukan penambahan SDM yang tidak hanya menguasai 

penatausahaan keuangan daerah tetapi juga Teknologi Informasi.  

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator adalah: 

1. Sarana dan prasarana tempat kerja 

2. Peraturan ditingkat Pemerintah Daerah untuk mendukung 

pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah 

Hambatan/masalah : 

1. Kompetensi SDM atas penguasaan akuntansi keuangan daerah 

2. Jumlah SDM di tingkat SKPD belum mencukupi dalam hal jumlah 

dan kompentensinya. 

Strategi Pemecahan Masalah: 

1. Penyiapan SDM dengan mengikutsertakan pada diklat maupun 

bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah; 

2. Penambahan SDM yang tidak hanya menguasai 

penatausahaan,keuangan daerah tetapi juga Teknologi Informasi 
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SASARAN STRATEGIS 14 : 

Meningkatnya Jumlah Investasi 

 

 
 

Sasaran Strategis 14 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke tiga (Misi Wareg) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu 

memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani”. Pencapaian sasaran ini 

didukung oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu. Untuk 

mengukur sasaran ini dengan 1 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja 

dari sasaran ini adalah 100% dengan katagori sangat berhasil.  Hasil 

pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase 
Pertumbuhan 
Investasi  

% 5,68 121,47 100 6,28 100 

 

 

 

 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman yang di maksud dengan Penanaman Modal 

(investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk 

melakukan usaha di wilayah Negara Republik  Indonesia. Investasi di 

kota Surakarta di dominasi sektor tersier antara lain adalah usaha 

perdagangan dan jasa, hal ini dapat di lihat dari perkembangan investasi 

mulai dari tahun 2010 - 2015. 

Realisasi investasi yang dihitung BPMPT Kota Surakarta pada tahun 

2015 sebesar Rp. 2.324.945.669.092,-. Pada tahun 2016 ini ditargetkan 

Presentase Pertumbuhan Investasi 
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kenaikan pertumbuhan realisasi investasi sebesar 5,608 % dari semua 

sektor investasi di Kota Surakarta. Perhitungan nilai investasi di BPMPT 

sejak tahun 2012 di sepakati di hitung berdasar nilai modal usaha dari 

data izin TDP yang di terbitkan setiap tahunnya. Dibandingkan dengan 

investasi tahun 2014 sebesar 1.453.189.067.318,-  dan tahun 2015 

sebesar Rp.2.324.945.669.092,- capaian tahun 2016 mengalami lonjakan 

yang sangat tinggi yaitu sebesar RP.5.149.021.623.694,-. Capaian 

investasi dari tahun ke tahun dapat dilihat dari grafik dibawah ini : 

 

Grafik III.4 

Pertumbuhan Investasi Kota Surakarta 

 

Dilihat dari data grafik di atas dapat kita lihat pertumbuhan investasi di 

kota Surakarta mengalami pasang surut. Target pertumbuhan investasi 

di tahun 2016 ini adalah 5,92% pada saat ini target tercapai 121, 47%. 

Realisasi kinerja ditahun 2016 ini mencapai 209,9%.Capaian realisasi 

tahun 2016 jika dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) 

adalah 100%. Dengan demikian seluruh target dalam 5 tahun kedepan 

telah terpenuhi. 

Analisis penyebab keberhasilan dalam capaian jumlah investasi Kota 

Surakarta Tahun 2016 antara lain: Lonjakan pertumbuhan yang sangat 

tinggi terjadi di tahun 2015 – 2016 karena di tahun 2016 investasi di 
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kota Surakarta di dominasi oleh pembangunan beberapa hotel baru 

diantaranya adalah hotel Alila, Sala View, Aston, dan sebagainya. Di 

tahun 2016 banyak perusahaan besar yang jatuh tempo masa 

perpanjangan izin usahanya, perhitungan nilai investasi perpanjangan 

usaha masuk di perhitungan pertumbuhan nilai investasi. Beberapa 

perusahaan besar dengan nilai modal lebih dari 10 M memasuki masa 

pengurusan perizinan produksi setelah sebelumnya di tahun 2015 masih 

dalam pengurusan izin operasional. Perkembangan investasi di 

pengaruhi oleh beberapa faktor pendukung di antaranya adalah stabilitas 

keamanan, infrastruktur penunjang, stabilitas ekonomi, kualitas SDM, 

jumlah SDA, regulasi, social budaya dan politik. 

Faktor berikutnya adalah adanya kemudahan yang diberikan kepada 

investor yang ingin berinvestasi di Kota Surakarta seperti pengurangan 

pajak dan retribusi daerah kepada investor maksimal 30% dan 

kemudahan pengurusan perizinan. Faktor lain yang mempengaruhi 

adalah faktor intern Kota Surakarta seperti UMR pekerja yang kompetitif, 

kondisi kota yang stabil dan kondusif, serta sarana dan prasarana yang 

memadai turut menarik minat investor. 

Alternatif pemecahan kendala dan masalah yang terkait dengan investasi 

di BPMPT antara lain : 

a. Banyak peraturan/regulasi yang menghambat datangnya penanam 

modal. Menghadapi kendala tersebut, BPMPT melakukan kajian 

kebijakan penanaman modal untuk memberikan kemudahan dalam 

hal birokrasi bagi para investor, seperti penyederhanaan perundang-

undangan investasi, peraturan daerah, dsb. Diharapakan dengan 

adanya kemudahan birokrasi dapat menarik investor untuk 

berinvestasi di Kota Surakarta. 

b. Masih berbelit dan panjangnya proses perizinan yang terkait 

investasi. Menghadapi kendala tersebut, BPMPT melakukan review 

SOP Perizinan, Penyusunan Sistem Informasi Perizinan, dan 

Penyederhaan proses perizinan untuk memberikan kemudahan 

dalam hal perizinan bagi para investor. Diharapakan dengan adanya 

perizinan yang mudah dan cepat dapat menarik investor untuk 

berinvestasi di Kota Surakarta. 



 

 122 

 

SASARAN STRATEGIS 15 : 
Berkembangnya Ekonomi Kreatif Dan Kota Tujuan Wisata Seni 

Dan Budaya 

c. Keterbatasan infrastuktur di Kota Surakarta terkait sarana dan 

prasarana yang menunjang investasi. Menghadapi kendala tersebut, 

BPMPT melakukan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait untuk 

membenahi atau meningkatkan sarana dan prasarana di Kota 

Surakarta. Diharapakan dengan adanya sarana prasarana yang 

memadai dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kota 

Surakarta. 

 

 

 

 

 
Sasaran Strategis 15 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke tiga (Misi Wareg) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

“Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu 

memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani”. Pencapaian sasaran ini 

didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Untuk mengukur sasaran ini 

dengan 2 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari sasaran ini 

adalah 98,84% dengan katagori sangat berhasil.  Hasil pengukuran 

capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

No. Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(Akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1 Jumlah 

kunjungan 

wisatawan 

Orang 4.500.000 4.395.550 97,67 5.750.000 76,4 

2 Persentase 

Penerapan 

inovasi 

% 6 6 100 45,71 13,13 

 Rata-rata capaian 98,83   
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Jumlah kunjungan wisatawan yang 

datang ke Kota Surakarta pada tahun 

2016 tercatat sejumlah 4.395.550 yang 

terdiri dari 33.682 wisatawan 

mancanegara dan 4.361.868 wisatawan 

nusantara/domestik. Hal ini mengalami 

peningkatan dibanding dengan tahun 2015 yang tercatat 4.142.785. 

Meskipun realisasi di tahun 2016 mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun lalu tetapi masih belum bisa mencapai target yang 

telah ditetapkan yaitu 4.500.000 wisatawan atau 97,67%. 

 

 

 

 

NO VENUE 

TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

ASING DOMESTIK ASING DOMESTIK ASING DOMESTIK ASING DOMESTIK ASING DOMESTIK 

1 HOTEL 11.371 793.766 7.137 905.142 6.277 884.015 16.301 950.725 20.245 1.164.134 

2 ODTW 38.420 1.695.731 31.124 2.125.698 30.500 2.454.188 28.635 3.236.482 16.301 2.942.105 

  49.791 2.489.497 38.261 3.030.840 36.777 3.338.203 44.936 4.187.207 36.546 4.106.239 

  2.539.288 3.069.101 3.374.980 4.232.143 4.142.785 

 

 

 

 

Tahun 
Target wisatawan 

Jumlah 
Mancanegara Domestik 

2016 39.000 4.461.000 4.500.000 

2017 44.000 4.706.000 4.750.000 

2018 49.000 4.951.000 5.000.000 

2019 57.000 5.193.000 5.225.000 

2020 65.000 5.435.000 5.500.000 

2021 75.000 5.625.000 5.700.000 

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 
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Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila 

dibandingkan dengan dengan target jangka menegah yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Surakarta tercapai 76,4% masih jauh dari target akhir 

RPJM yaitu 5.750.000 wisatawan. 

Penyebab belum tercapainya target adalah : 

1. Data kunjungan wisatawan dari daya tarik wisata/destinasi yang 

belum lengkap (data dari Keraton Kasunanan baru sampai 

bulanJuni 2016, beberapa Hotel tidakmemberikan data ) 

2. Tidak ada daya tarik wisata yang baru. 

3. Infrastruktur dan aksessibilitas yang kurang menunjang menuju ke 

destinasi wisata. 

4. Berhentinya operasional penerbangan langsung Internasional dari 

dan ke Kota Surakarta ( Air Asia Kuala Lumpur – Solo ). 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kunjungan wisatawan, 

antara lain : 

1. Merevitalisasi Destinasi yang sudah ada dan mengembangkan 

kawasan strategis pariwisata untuk menjadikan destinasi wisata 

yang baru. 

2. Memperbaiki insfrastruktur dan aksesibilitas wisata. 

3. Melakukan koordinasi dengan Menteri Pariwisata dan Air line untuk 

mengembalikan operasional penerbangan langsung Internasional ( 

dari dan ke Solo). 

4. Meningkatkan koordinasi dengan daya tarik wisata/destinasi guna 

lebih meningkatkan Fasilitas agar lebih menarik dikunjungan 

wisatawan . 

 

 

 

 

Pengukuran indikator ini diambil dari jumlah penerapan teknologi baru 

dari inovasi yang dihasilkan peserta Lomba Kreativitas dan Inovasi 

(Krenova). Ruang berkreasi dan inovasi diwadahi dalam Kegiatan 

“Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova)”. Tema Lomba Krenova Kota 

Surakarta Tahun 2016 adalah “Meningkatkan produktivitas Kota 

2. Persentase Penerapan Inovasi 
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Surakarta melalui Kreativitas dan Inovasi Masyarakat” yang mencakup 

bidang : Energi; Kesehatan, Obat–obatan dan Kosmetika; Rekayasa dan 

Manufaktur; Kerajinan dan Industri Rumah tangga; serta Pertanian 

dan Pangan. 

Capaian indikator ini untuk tahun 2015 (capaian akhir RPJMD) 

sebesar 0% sedangkan tahun 2016 sebesar 6% karena ini merupakan 

indikator baru sehingga tahun 2015 capaian masih 0%. Jika 

dibandingkan dengan capaian akhir RPJMD pada tahun 2021; capaian 

indikator ini sebesar 13,13% yang didukung oleh program peningkatan 

kapasitas iptek sistem produksi.  

Lomba Krenova terdiri dari : 

1. Lomba Krenova Tingkat Kota 

dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Juli 

2016 di Solo Technopark. 

 Peserta Krenova sebanyak 50 proposal 

dari pelajar (SMP/SMA/SMK) dan 

masyarakat umum (mahasiswa 

/masyarakat). Pemenang tingkat kota sebanyak 5 peserta kategori 

pelajar dan 5 peserta kategori masyarakat umum, meliputi : 

a. Kategori Pelajar 

1) Juara I dimenangkan oleh SMP Al Azhar Syifa Budi 

Surakarta dengan Judul “Sabun Minyak Jelantah Ekstrak 

Daun Teh Hijau (Camelia Sinensis) Pembasmi 

Staphylococcus Aureus 

2) Juara II dimenangkan oleh SMA MTA Surakarta dengan 

Judul “Penggunaan Pasta Gigi Herbal CHANGSANG untuk 

mengatasi gigi krkuningan dan mencegah gigi berlubang” 

3) Juara III dimenangkan oleh SMP SIMPON MUH. 1 Surakarta 

dengan Judul “TIRAI PINTAR (Smart Curtain)” 

4) Juara Harapan I dimenangkan oleh SMK Batik 2 Surakarta 

dengan Judul “Pembuatan Kerajinan dari Limbah Serutan 

Kayu” 

5) Juara Harapan II dimenangkan oleh SMKN 4 Surakarta 

dengan Judul “Snack Sehat Widaran Berkalsium Tinggi” 
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b. Kategori Masyarakat Umum 

1) Juara I dimenangkan oleh Politeknik Kesehatan Surakarta 

dengan Judul “Sediaan Gel Tabir Surya Ekstrak Tongkol 

Jagung” 

2) Juara II dimenangkan oleh Masyarakat Umum Gilingan 

dengan Judul “Pembuatan Mesin Oven / Steamer Jamur 

dari Drum Tong Bekas Oli dengan Bahan Bakar Gas 3 Kg 

Produksi Pertamina” 

3) Juara III dimenangkan oleh Masyarakat Umum Baluwarti 

dengan Judul “Kerajinan dan Industri Rumah Tangga” 

4) Juara Harapan I dimenangkan oleh Mahasiswa ISI dengan 

Judul “Bel bu Amin (Mebel Bambu Laminasi) sebagai 

Prospek Kerajinan Rumah Tangga di Kota Surakarta” 

5) Juara Harapan II dimenangkan oleh Mahasiswa UNS 

dengan Judul “Pengembangan Peta dan Informasi Kota 

Berbasis Open Street Map (OSM) dalam Pemetaan Kota Solo” 

2. Selanjutnya Pemenang Lomba Krenova Tingkat Kota tersebut 

mengikuti Lomba Krenova Subosukowonosraten : 

a. Kategori Pelajar yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo (Bappeda Kabupaten Sukoharjo) pada tanggal    

September 2016 di Graha Wijaya / Gedung Lowo Kabupaten 

Sukoharjo 

b. Kategori Masyarakat Umum yang diadakan oleh Pemerintah 

Kota Surakarta (Bappeda Kota Surakarta) pada tanggal 3 

November 2016 di Solo Technopark, Kota Surakarta mendapat 

Juara II yang dimenangkan oleh Politeknik Kesehatan 

Surakarta dengan Judul “Sediaan Gel Tabir Surya Ekstrak 

Tongkol Jagung” 

3. Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 pada 

tanggal Maret 2016, Kota Surakarta diwakili oleh Pemenang Lomba 

Krenova Tingkat Kota Tahun 2015, yaitu : SMAN 1 Kota Surakarta 

dengan judul “Alat Deteksi Dini Tanah Longsor” 

Faktor pendukung Keberhasilan : Sosialisasi kepada sekolah negeri/ 

swasta wajib ikut dan masyarakat umum melalui Kelurahan, TP PKK 

dan Karang Taruna. 
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SASARAN STRATEGIS 16 : 
Meningkatnya Pengelolaan Kota Dengan Memanfaatkan 

Teknologi Informasi (Solo Smart City) 

 

 

 

 
Sasaran Strategis 16 . merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke empat (Misi Mapan) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”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”. Pencapaian 

sasaran ini didukung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, dan Bagian Umum 

Sekretariat Daerah. Untuk mengukur sasaran ini dengan 3 indikator 

kinerja sasaran.  Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 75,36% dengan 

katagori berhasil.  Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase SKPD 

yang 

Melaksanakan 

integrasi aplikasi 

E-governance  

% 17,07 21,95 128,59 100 128,59 

2. Persentase SKPD 

yang menerapkan 

pengelolaan arsip 

secara baku 

% 45,26  97,48 100 44,12 

3. Ketersediaan SOP 

Persandian 

- 0  0 100 0 

 
Rata-rata capaian 75,36 
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Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 

2015 adalah 0%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 belum 

menargetkan integrasi aplikasi, sehingga peningkatan capaian pada 

tahun 2016 menjadi signifikan. Target dalam RPJMD di tahun 2016 

adalah 17,07 %, dan tercapai 21,95 %, dimana target tahun 2016 

adalah 7 aplikasi terintregrasi, dan terealisasi 9 aplikasi, sementara 

aplikasi yang terintregrasi sampai tahun 2021 sejumlah 41 (100 %). 

Kondisi Jaringan Internet dan LAN 

 

Ketersediaan jaringan internet di masing-masing unit kerja sudah 

cukup baik. Hampir seluruh unit kerja (99%) telah memiliki koneksi 

internet. Hanya satu unit kerja (dari sejumlah 128 unit kerja yang di 

survey) belum memiliki koneksi internet. Sementara kecepatan koneksi 

internet di masing-masing unit kerja cukup bervariasi dengan dominasi 

kecepatan antara 1-5 Mbps (57%), 18% memiliki koneksi internet 

dengan kecepatan diatas 5Mbps dan 5% memiliki koneksi internet 

dengan kecepatan kurang dari 1 Mbps. 

Selanjutnya terkait dengan ketersediaan LAN (Local Area Network), 

diketahui bahwa mayoritas atau sekitar79% unit kerja telah memiliki 

koneksi LAN antar ruang. Ketersediaan LAN ini akan memberikan 

efisiensi dalam proses kerja di internal unit kerja. Mempercepat proses 

pertukaran file (file sharing), mempermudah proses penggunaan 

perangkat pendukung secara bersama-sama (printer & scanner sharing) 

serta akan mempermudah proses pengadaan dan pengelolaan koneksi 

1. Persentase SKPD yang melaksanakan Integrasi Aplikasi e-Governance 
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internet pada masing-masing perangkat yang dituju. Tim pengelola e-

governance masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menyediakan 

LAN pada 21% unit kerja yang belum memilikinya. 

Unit kerja yang telah memiliki terkoneksi LAN antarruang, mayoritas 

(62%) menyatakan kondisi koneksi LAN nyabaik, 20% sisanya 

menyatakan koneksinya putus sambung. Dari grafik tersebut diketahui 

bahwa Tim pengelola e-governance juga masih akan memiliki pekerjaan 

rumah untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan kondisi LAN 

pada sebagian unit kerja. 

Aplikasi yang telah terintegrasi antara lain Aplikasi Pantauan Lalu 

Lintas, Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana 

Kerja, SIMDA (Keuangan), RPKMD, SIAK (Kependudukan), Database 

Kemiskinan, Data Harga Pangan (BI) dan Data Penerbangan Bandara 

Adi Soemarmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku 

adalah 44,12%. Nilai tersebut didapat dari jumlah SKPD yang 

menerapkan pengelolaan arsip baku atau berbasis teknologi dibagi 

dengan jumlah SKPD yang menjadi sasaran menerapkan pengelolaan 

2. Persentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku 
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arsip secara baku dikalikan 100%, yang angkanya yaitu 45 SKPD dibagi 

dengan 102 SKPD dikalikan dengan 100% yang hasilnya yaitu 44,12 %. 

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran 

meningkatnya pelayanan informasi di bidang Kearsipan adalah 44,12%, 

sehingga jika dibandingkan dengan target 45,26% dapat dikatakan 

bahwa capaian indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan.  

Data Dukung:  

Pengelolaan kearsipan daerah secara baku pada tahun 2016 

Pengolahan secara aplikasi = 45 SKPD 

Pengolahan Konvensional    = 57 SKPD/BUMD 

Jumlah          = 102SKPD/BUMD 

Untuk capaian kinerja meningkatnya pelayanan informasi kearsipan 

dan sistem pengelolaan kearsipan daerah dapat diukur dari  Indikator 

NSPK (Nilai Standar Pengelolaan Kearsipan) Sistem Pengelolaan 

Kearsipan Baku tercapai sebesar 96,87%. 

Sementara itu untuk capaian peningkatan kualitas Pengelolaan 

Kearsipan Daerah juga masih perlu ditingkatkan melalui system 

pengelolaan kearsipan secara baku berbasis teknologi informasi di 

setiap SKPD agar pengelolaan dan penyelamatan arsipnya lebih 

terjamin dan system penulusuran data lebih akurasi. 

Keberhasilan pencapaian sasaran 16 sesungguhnya tidak terlepas dari 

dilaksanakan program peningkatan pengelolaan arsip secara baku, 

dengan  kegiatan antara lain adalah : 

a. Kegiatan pembinaan kearsipan secara konsisten terhadap system 

pengelolaan kearsipan SKPD 

b. Kegiatan Penerapan Sistem pengelolaan kearsipan dinamis telah 

dilaksanakan berbasis teknologi informasi melalui pemakaian 

aplikasi pengelolaan arsip dinamis aktif di setiap SKPD 

c. Pengelolaan arsi-arsip dinamis aktif yang telah berada di LKD di 

kelola secara teknologi informasi untuk menghasilkan database 

arsip dalam rangka peningkatan dan akurasi data dalam pelayanan 

informasi kearsipan daerah. 
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SASARAN STRATEGIS 17 : 

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 

 

 

 

 
Secara umum capaian kinerja indikator Ketersediaan SOP Persandian di 

tahun 2016 belum bisa diukur karena merupakan target baru dan 

target ini dilaksanakan di tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Kota 

Surakarta. Realisasi kinerja indikator Ketersediaan SOP Persandian 

sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target di 

RPJMD tercapai 0%. 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 17 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke empat (Misi Mapan) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”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”. Pencapaian 

sasaran ini dilakukan secara terpadu oleh Inspektorat, Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset, Kecamatan, Badan Kepegawaian Daerah 

dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mengukur sasaran 

ini dengan 5 indikator kinerja sasaran.  Rata-rata capaian dari sasaran ini 

adalah 97,40% dengan katagori sangat berhasil. Hasil pengukuran 

capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ketersediaan SOP Persandian 
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Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(Akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 
(%) 

1. Maturitas SPIP 

(Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah) 

Pemerintah 

Kota Surakarta 

nilai 2,5 2,98 119 3,2 93 % 

2. Opini BPK 

terhadap 

laporan 

keuangan 

daerah (opini) 

Opini  WTP Proses 

Audit BPK 

Proses 

Audit BPK 

WTP  

3. Persentase 

pelayanan 

kecamatan 

yang 

memenuhi 

standar ISO 

9001:2008 (%) 

% 45,00 37,915 84,26  38,525 

4. Persentase 

penurunan 

pelanggaran 
disiplin 

aparatur 

% 0,076 0,090 81,58 0,022 4,09 

5. Persentase 

kepemilikan 

dokumen 

administrasi 

kependudukan 

(%) 

% 89,60 93,66 102 95,73 97,84 

 Rata-rata Capaian 97.40   
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Indikator “Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) 

Pemerintah Kota Surakarta” bertujuan untuk mengukur kualitas atau 

kematangan dari sistem pengendalian intern organisasi perangkat 

daerah. Semakin tinggi nilai maturitasnya semakin baik pula kualitas 

dari sistem pengendalian intern organisasi itu. 

Setiap tahun dilakukan penilaian maturitas (kematangan) SPIP. Hasil 

penilaian maturitas SPIP yang diperoleh pada tahun 2015 dan 

diterimakan pada tahun 2016 menunjukkan tingkat maturitas pada 

kategori berkembang/level 2 dengan nilai maturitas SPIP sebesar 2,98.  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diatas tergambar bahwa 

secara umum capaian kinerja lebih dari target yang telah ditetapkan, 

yaitu sebesar 119% dan tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian 

tahun sebelumnya karena satuan pengukuran targetnya berbeda.  

Adapun capaian realisasi kinerja yang telah dicapai tersebut (nilai 2,98 

pada level 2) jika dibandingkan dengan Standar Nasional menurut 

Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian 

dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah yang mengukur tingkat Maturitas SPIP yang telah ditetapkan 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

INTERVAL SKOR LEVEL TINGKAT MATURITAS 

Kurang dari 1,0 - Tingkat belum ada 

1,0 s/d kurang dari 2,0 Level 1 Tingkat rintisan 

2,0 s/d kurang dari 3,0 Level 2 Berkembang 

3,0 s/d kurang dari 4,0 Level 3 Terdefinisi 

4,0 s/d kurang dari 4,5 Level 4 Terkeloladanterukur 

4,5 s/d 5,0 Level 5 Optimum 

1. Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah 

Kota Surakarta 
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Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka SPIP merupakan 

suatu hal mutlak yang perlu dibangun  dan dilaksanakan pada setiap 

unit organisasi pemerintahan dan dalam peraturan tersebut juga 

mengamanatkan ketentuan pelaksanaan SPIP pada Pemerintah Daerah 

yang perlu diatur dengan Peraturan Gubernur ataupun peraturan 

Bupati/Walikota. 

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Surakarta telah 

menerbitkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor20 tahun 2009 tanggal 

1 Desember 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan dilingkungan 

Pemerintah Kota Surakarta tersebut meliputi Lingkungan pengendalian, 

Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi serta 

Pemantauan.  

.Keberhasilan pencapaian indikator 

penilaian tingkat maturitas SPIP 

tersebut didukung oleh beberapa faktor: 

a. Pemerintah Kota Surakarta telah 

melaksanakan praktek 

pengendalian intern, menetapkan 

kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok Satuan 

Kerja Perangkat Daerah serta mempersiapkan pendokumentasiannya secara  

konsisten atas penerapan SPIP. 

b. Telah mengomunikasikan kebijakan dan prosedur pengendalian atas 

semua kegiatan pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

c. Pemerintah Kota Surakarta melakukan penerapan secara formal 

kegiatan penilaian resiko di SKPD, sehingga diperoleh daftar dan profil 

resiko atas  kegiatan yang telah dilakukan untuk menjamin tercapainya 

tujuan organisasi. 

d. Telah dilaksanakannya program Peningkatan sistem pengawasan 

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan 

yaitu Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 
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Indikator ini merupakan gambaran pengelolaan keuangan Pemerintah 

Kota Surakarta terhadap kesesuaian dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP), tidak adanya pembatasan lingkungan audit, 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan 

keuangan, penyajian wajar laporan keuangan dan tidak ada 

penyimpangan yang material.  

DPPKA pada tahun 2016 menetapkan target penilaian Laporan 

Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta adalah Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dengan menggunakan perolehan penilaian Laporan 

Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta tahun 2015 sebagai dasar 

pertimbangan. Namun untuk penilaian Laporan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 masih dalam proses audit BPK 

sehingga belum diperoleh hasilnya.  

Sehubungan realisasi kinerja tahun 2016 belum ada, sehingga capaian 

bulan lalu belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun ini. 

Demikian halnya dengan realisasi kinerja tahun 2016 belum ada, 

analisis terhadap keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, efisiensi 

penggunaan sumber daya, dan program / kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

 

 

 
Pelaksanaan pelayanan publik 

(public services) di Indonesia 

dirasakan masih kurang optimal. 

Beberapa hal yang dikeluhkan 

masyarakat antara lain berkaitan 

dengan masalah prosedur 

pelayanan yang terlalu panjang 

dan berbelit-belit, persyaratan 

pelayanan yang dirasakan berat 

3. Persentase Pelayanan Kecamatan Yang Memenuhi Standar ISO 9001:2008 

 

2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah 
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maupun mengenai kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. 

Permasalahan tersebut berdampak pada munculnya citra buruk bagi 

Pemerintah sebagai pelaksanan pelayanan publik. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki 

citra tersebut, baik dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan baik di tingkat 

pusat maupun daerah. Salah satu upaya yang dilaksanakan Kantor 

Kecamatan Pasarkliwon adalah dengan membenahi sistem pelayanan 

masyarakat sesuai standar yang berlaku yang slah satu caranya adalah 

dengan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008. 

SKPD Kecamatan pada tahun 2016 menetapkan target 43,75% untuk 

pelayanan berstandar ISO, namun hanya terealisasi sebesar 37,915% 

meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan 

pelayanan pindah dan datang. Disamping itu terdapat beberapa 

kecamatan yang telah melaksanakan Sertifikasi ISO sejak Tahun 2011 

dan telah melaksanakan re-Sertifikasi ISO pada Tahun 2014, dengan 

jenis Pelayanan KTP dan KK, dan menetapkan target 45% untuk 

pelayanan berstandar ISO, namun hanya terealisasi sebesar 30% 

meliputi pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. 

Pada tahun 2015 indikator kinerja utama yang digunakan oleh seluruh 

kecamatan di Kota Surakarta adalah Persentase kecamatan yang 

memenuhi standar ISO, sehingga target dapat terpenuhi 100% karena 

apabila Kecamatan telah memiliki standar ISO maka target bisa 

terpenuhi. Namun pada tahun 2016 indikator kinerja utama tersebut 

berubah menjadi persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi 

standar ISO 9001:2008, sehingga pencapaiannya tergantung pada 

berapa banyak jenis pelayanan yang telah memenuhi standar ISO. 

Sehubungan realisasi kinerja tahun 2016 merupakan hasil pengukuran 

atas indikator persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar 

ISO 9001:2008 maka tidak dapat dibandingkan dengan indikator 

Kecamatan yang digunakan pada tahun 2015. 
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Penyebab persentase capaian realisasi terhadap target yang telah 

ditetapkan atau belum mencapai target yang ditetapkan, dikarenakan 

pada tahun 2016 sebagian Kecamatan hanya melakukan audit 

surveylance, sehingga untuk meningkatkan target perlu dilakukan re 

ISO. 

Jika dibandingkan dengan capaian target rencana jangka menengah 

daerah yaitu sebesar 38,525 % dan untuk capaian tahun 2016 adalah 

37,915% sehingga bisa dikatakan bahwa pemenuhan standar ISO untuk 

beberapa jenis pelayanan masih perlu ditingkatkan. 

 
 

Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai, maka BKD sebagai lembaga 

yang memiliki fungsi untuk melaksanakan 

pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya 

untuk meningkatkan kepatuhan dan 

kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin 

dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pengukuran presentase 

penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS. 

Indikator ini diukur melalui rumus : 

 100% 

 

Sumber data yang digunakan adalah Bidang Pembinaan, sebagai 

gambarannya : 

Jumlah PNS di lingkungan Kota Surakarta 8.909 PNS. Jumlah 

pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS Tahun 2016 sebanyak 18 

orang PNS sebagaimana dapat dilihat padatabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

4. Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Aparatur 
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PIDANA PIDANA PENYALAH ANGGOTA KAWIN SIRI/ LAIN-
GUNAAN

WEWENANG
RINGAN
1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan Tidak Puas 1
SEDANG
1. Tunda SPTKG 1 Tahun
2. Tunda Kenaikan Pangkat 1 Tahun
3. Turun Pangkat 1 Tahun 2
BERAT
1. Turun Pangkat 3 Tahun 2 2
2. Turun Jabatan Setingkat Lebih Rendah
3. Pembebasan dari Jabatan 1 2 2 1
4. Pemberhentian dengan Hormat 3 1 1
5. Pemberhentian dengan Tidak Hormat

0 0 0 5 3 4 0 5 1

SELINGKUH LAIN

JUMLAH :

I.

II.

III.

REKAP KASUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA SURAKARTA

BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
KEADAAN SAMPAI DENGAN NOPEMBER 2016

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

2016

JUMLAH
KORUPSI UMUM

MANGKIR ASUSILA
PARPOL

 

 
Adapun pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 0,076% dan capaian 

sampai dengan akhir 2016 lebih besar daripada target yaitu sebesar 

0,090% atau sebanyak 18 orang PNS yang melakukan pelanggaran 

disiplin Aparatur. 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan dengan tahun 

2015, jumlah pelanggaran disiplin yang ditangani oleh BKD mengalami 

peningkatan untuk kasus yang sudah turun SK. Pada Tahun 2015, 

proses penyelesaian pelanggaran disiplin melalui penjatuhan hukuman 

Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 

1 Persentase 
penurunan 

pelanggaran 

disiplin 

aparatur 

% 0,070 0,087 80,45 0,076 0,090 81,85 

Rata-rata Capaian Sasaran 80,45  81,85 
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disiplin menyelesaikan 8 SK, terdiridari SK penjatuhan hukuman 

disiplin tingkat ringan 1 SK, SK penjatuhan hukuman disiplin tingkat 

sedang 5 SK, dan SK penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat 2 SK. 

Faktor yang menjadi kendala atau hambatan sehingga terjadi 

peningkatan jumlah pelanggaran disiplin PNS adalah masih terdapat 

atasan langsung yang belum berani untuk bertindak tegas kepada 

bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin dan masih terdapat PNS 

yang belum mengetahui dan memahami peraturan disiplin PNS (PP 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS). 

Untuk mencapai indikator kinerja yang diharapkan, maka solusi yang 

perlu dilaksanakan adalah : 

1. Melakukan sosialisasi peraturan disiplin 

kepada seluruh PNS 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi 

disiplin PNS 

 

 

 
 

Dengan menggunakan indikator tersebut maka pemerintah kota dapat 

mengetahui berapa persentase jumlah penduduk Kota Surakarta yang 

telah memiliki dokumen kependudukan yang terdiri antara lain yaitu : 

KK, KTP, Akte Kelahiran, Kematian, Perceraian, Pernikahan, Pengakuan 

dan pengesahan anak, cakupan kepemilikan akte kelahiran.  

Pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 92,11% dan realisasi 

kinerja pada tahun tersebut adalah 93,66 %, hal ini berarti terdapat 

capaian kinerja yang melebihi dari target. Kemudian dengan 

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka hal tersebut 

tidak dapat disandingkan karena indikator yang digunakan berbeda. 

khusus akte kelahiran telah melebihi standar nasional. dimana 2020 = 

90% namun 2016 sdh dicapai 100% 0-18thn. 

 

 

5. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan 
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Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 

tahun ini di pengaruhi oleh upaya peningkatan pelayanan antara lain : 

 Penyederhanaan prosedur pelayanan dari masing-masing dokumen 

menjadi Sistem pelayanan terpadu yang lebih memudahkan pemohon 

mengurus dokumen kependudukannya 

 Penyederhanaan  Persyaratan Pengurusan Dokumen Kependudukan  

 Waktu Penyelesaian Pelayanan Dokumen Kependudukan yang lebih 

singkat : 

Dari 14 hari kerja  penyelesaian dokumen kependudukan  menjadi 7 

hari  kerja, untuk KTP-el  dari 3 hari menjadi 1 hari jadi,  

Disamping dipengaruhi oleh Upaya peningkatan sebagaimana tersebut 

diatas , pencapaian cakupan indikator juga di pengaruhi oleh 

ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yaitu adanya Sistem 

Administrasi Kependudukan  ( SIAK ) sebagai perangkat lunaknya 

dalam pelayanan Administrasi kependudukan serta berbagai perangkat 

keras yang selalu di jaga dalam kondisi baik untuk siap 

dioperasionalkan untuk Pelayanan Publik. 

Adapun Program / kegiatan yang mendukung sehingga pencapaian 

kinerja bisa melampaui target adalah : 

 Adanya kegiatan jemput bola pelayanan dokumen kependudukan 

yang dijadwalkan ke Kelurahan se Kota Surakarta, dalam rangka 

Penuntasan Perekaman KTP -el, Penuntasan Akte Kelahiran dan 

Kematian ,Pengurusan KK 

 Jemput Bola di Sekolah- Sekolah SMK maupun SMA  untuk 

perekaman KTP-el untuk Pemula 

 Jemput Bola di Panti- Panti untuk masyarakat yang berkebutuhan 

khusus untuk perekaman KTP-el 

 Jemput Bola di Panti Asuhan untuk penuntasan Akte Kelahiran 

 Jemput bola di Sekolah Dasar untyuk Penuntasan Akta Kelahiran  

 Pelayanan On line yang dilakukan untuk KTp-el 
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SASARAN STRATEGIS 18 : 

Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 18 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke empat (Misi Mapan) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”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”. Pencapaian 

sasaran ini dilakukan secara terpadu oleh Bappeda, Bagian Pemerintahan 

Umum Setda, dan Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Untuk 

mengukur sasaran ini dengan 2 indikator kinerja sasaran. Rata-rata 

capaian dari sasaran ini adalah 98,65% dengan katagori sangat berhasil . 

Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase 

ketersediaan 

data 

perencanaan 
sesuai Standar 

Kebutuhan 

Layanan Data 

% 0,03 0,03 100 100 0,03 

2. Hasil AKIP 

(Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah) 

bernilai Baik : 

Nilai EKPPD 

/LPPD 

Hasil Evaluasi 

LKjIP 

Nilai  

 

 

 

 

3.00 

 

60(B) 

 

 

 

 

 

3,19 

 

53,78 

 

 

 

 

 

106,33 

 

89,63 

 

 

 

 

 

3,40 

 

93 

(AA) 

 

 

 

 

 

93,82 

 

57,83 

 
Rata-rata capaian 98,65 
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Indikator ini menggambarkan jumlah jenis data urusan pemerintahan 

yang tersedia terhadap jumlah data urusan pemerintahan yang harus 

disediakan. Capaian indikator ini untuk tahun 2015 (capaian akhir 

RPJMD) sebesar 61,76% sedangkan tahun 2016 hanya 0,03% (lebih 

rendah) karena untuk tahun 2016 ada rumusan perhitungan indikator 

yang baru sehingga angka capaian menjadi lebih kecil. Jika 

dibandingkan dengan capaian akhir RPJMD pada tahun 2021; capaian 

indikator ini sebesar 0,03% yang didukung oleh program pengembangan 

data/informasi dan program perencanaan pengembangan kota-kota 

menengah dan besar. Capaian indikator sebesar 0,03% adalah berupa 

data kemiskinan.  

Dalam rangka mendukung penyediaan data dan informasi hasil–hasil 

pembangunan, maka dilakukan kerjasama antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah dalam hal penyediaan database yang dikemas 

dalam bentuk Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nilai EKPPD /LPPD 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 27, 

Kepala daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah. 

2. Persentase Hasil AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 

Bernilai Baik 

1. Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai Standar Kebutuhan 

Layanan Data 
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Penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (LPPD) menganut prinsip 

transparansi dan akuntabilitas 

dalam segala bidang terutama 

keuangan. 

Realisasi nilai yang diraih Kota Surakarta dalam Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2015 mendapat 

Skor 3,19 dengan Kategori Sangat Tinggi. Hasil tersebut diberikan 

oleh Tim Nasional EKPPD Pusat yang dikeluarkan oleh Kementrian 

Dalam Negeri Republik Indonesia. 

 

 

 

 

TAHUN SKOR/NILAI/TARGET HASIL 

2011 3,01 SANGAT TINGGI 

2012 3,08 SANGAT TINGGI 

2013 2,98 TINGGI 

2014 3,17 SANGAT TINGGI 

2015 3,19 SANGAT TINGGI 

2016 PROSES PENYUSUNAN (3,20) PROSES 

 
Realisasi Anggaran 

No. 
Kegiatan Tahun 

2016 
Anggaran Realisasi % 

1. Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Kinerja 

Pemerintah 

Daerah 

Rp. 113.981.000 Rp. 113.920.800 99,95 

 
Analisa Berdasarkan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

pada kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah 
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daerah tahun 2016 dengan target kinerja 3,00 dan capaian untuk 

realisasi kinerja 3,19 dapat dilihat pada Tabeldi atas. 

Keberhasilan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 tidak terlepas dari dukungan 

SKPD/OPD dalam menyajikan data kinerja masing-maisng 

SKPD/OPD baik berupa data dukung realisasi kinerja dan realisasi 

anggaran. 

 

b) Hasil Evaluasi LKjIP 

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP kota 

Surakarta tahun 2015 adalah 51,21 atau kategori CC sedangkan 

pada tahun 2016 nilai AKIP kota Surakarta adalah 53,78 atau 

kategori CC. komponen penilaian tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

No. 
Komponen Yang 

Dinilai 

2015 2016 

Bobot Nilai Bobot Nilai 

1. Perencanaan Kinerja 30 19,28 30 19,04 

2. Pengukuran Kinerja 25 9,53 25 10,33 

3. Pelaporan Kinerja 15 8,82 15 10,67 

4. Evaluasi Internal 10 4,49 10 4,98 

5. Capaian Kinerja 20 9,09 20 8,76 

 Nilai Hasil Evaluasi 100 51,21 100 53,78 

 Tingkat 
Akuntabilitas Kinerja 

 CC  CC 

 
Dari data hasil evaluasi AKIP tahun 2015 dan tahun 2016 yang 

dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa komponen-komponen 

evaluasi AKIP belum dapat ditingkatkan sesuai yang diharapkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta harus 

bekerja keras untuk meningkatkan nilai komponen-komponen 

evaluasi AKIP sesuai dengan target pada Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta periode 2016-

2021. 

Tidaklah mudah dalam mengelola masalah mendasar pada 

implementasi SAKIP. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain: 

1) Lemahnya dukungan komitmen pimpinan. 

2) Kurang tanggapnya terhadap perubahan. 

3) Kurangnya pemahaman tentang akuntabilitas kinerja. 

4) Ketersediaan data kinerja yang tidak memadai. 

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara, nilai AKIP kota Surakarta mendapat 53,78. Hal ini 

belum memenuhi seperti yang diharapkan sesuai Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah Kota Surakarta periode 2016-2021, nilai AKIP 

Kota Surakarta ditargetkan 60 atau kategori B. 

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan 

capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya 

kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

beriorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Surakarta masih belum 

berjalan dengan baik dan dilakukan perbaikan lebih lanjut. 

Pemerintah Kota Surakarta hanya fokus kepada penyerapan 

anggaran, sehingga hanya menghasilkan output kegiatan dan belum 

sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) yang memberikan 

kemanfaatan pada masyarakat secara menyeluruh. 

Upaya dan strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta 

untuk mencapai nilai yang diharapkan adalah 

1) Membangun komitmen pimpinan dengan strategi SAKIP Jempol. 

2) Penguatan tim SAKIP Jempol Kota Surakarta yang didampingi 

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 

3) Penguatan kapasitas dan kesungguhan SKPD. 

4) Membangun e-SAKIP. 

Upaya perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi 

perbaikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi sebagai bahan tindak lanjut perbaikan oleh 

Pemerintah Kota Surakarta yang dikoordinasikan oleh Bappeda, 
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Inspektorat dan Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda antara 

lain : 

1) Melakukan reviu terhadap dokumen RPJMD dan Rencana 

Strategis masing-masing SKPD untuk memastikan bahwa 

dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas 

sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-

target jangka pendek dan menengah yang telah berorientasi 

pada outcome; 

2) Reviu sebagaimana dimaksud di atas, mencakup reviu atas 

tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indicator kinerja 

utama yang relevan, spesifik dan terukur dan benar-benar 

sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-

masing satuan kerja. Kejelasan tujuan, sasaran dan indicator 

kinerja utama ini akan memudahkan dalam menguraikan ke 

dalam rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan rencana 

aksi yang akan dilakukan serta memudahkan dalam upaya 

merancang berbagai kegiatan yang beriorientasi pada hasil; 

3) Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui upaya 

mewajibkan setiap satuan kerja untuk 

mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya 

sesuai dengan perjanjian kinerja sebelum mengajukan anggaran 

pada tahun selanjutnya. Memastikan bahwa pengajuan 

anggaran setiap satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-

kegiatan tidak hanya menghasilkan output tetapi juga 

menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian 

tujuan dan sasaran. 

4) Memastikan bahwa perjanjian kinerja menjadi instrumen 

manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja 

satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sanksi; 

5) Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan 

perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan; 

6) Mengupayakan menggunakan aplikasi manajemen kinerja 

sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan 

sebagai dasar pemberian reward and punishment. Aplikasi ini 

juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan 
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SASARAN STRATEGIS 19 : 
Terkendalinya Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Daya Dukung 
Dan Daya Tampung Lingkungan 

 

data kinerja yang semakin handal serta meningkatkan kualitas 

laporan kinerja. Selain itu, diharapkan aplikasi ini dapat 

mengintegrasikan kinerja dan keuangan. 

 

 

 

 

 
Sasaran Strategis 19 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke empat (Misi Mapan) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”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”. Pencapaian 

sasaran ini dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 

Untuk mengukur sasaran ini dengan 2 indikator kinerja sasaran.  Rata-

rata capaian dari sasaran ini adalah 135,19% dengan katagori sangat 

berhasil. Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Ttahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Cakupan 

Peserta KB 

Aktif   

% 67,30 79,33 117,88 69,8 113,65 

2. Rata-rata Laju 

pertumbuhan 

Penduduk  

Angka 0,8 0,19 23,75 0,6 31,67 

 Rata-Rata Capaian 70,81   
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Realisasi Cakupan peserta KB aktif  di tahun 2016 sebesar 79,33 %. 

Realisasi yang dicapai ini lebih besar 12,03% dari target sebesar 

67,30%, sehingga capaian kinerja sebesar 117,88%. Jumah peserta 

program KB aktif sebanyak 54.248 orang dan jumlah Pasangan Usia 

Subur (PUS) sebanyak 68.383 orang. Bila dibandingkan dengan target 

akhir RPJMD 2021 sebesar 69,80%, maka capaian kinerja tahun 2016 

telah melampaui target.  

Faktor penyebab keberhasilan : 

a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB melalui KIE, 

penyediaan alkon dan Pendataan keluarga 

b. Peningkatan pelayanan KB terutama program MKJP dan Penguatan 

kelembagaan, data dan informasi di bidang KKB 

c. Optimalisasi kinerja PLKB melalui pemenuhan kebutuhan sesuai 

standar 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan : 

a. Pelayanan KIE KB di Car Free Day, calon/pengantin baru, RT/RW 

b. Pembinaan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, 

Bina Keluarga Lansia) dan Prio Utomo 

c. Fasilitasi PKBI 

d. Pembinaan anggota kelompok PIK tentang  KRR/HIV AIDS 

e. Seleksi Duta Mahasiswa 

f. Pembinaan PPKBD, Sub PPKBD 

g. Pembinaan/Evaluasi Tribina dan Priyo Utomo 

h. KIE melalui 'Aisyiyah, Muslimat NU, Bhayangkara, TMKK, dan PKK 

i. Pengadaan bahan KIE (MMT, spanduk, leaflet, banner, dll ) 

j. Gugur gunung/kunjungan rumah dalam rangka pelayanan safari 

KB 

k. Pembentukan dan pembinaan kampung KB 

l. Penyuluhan KHIBA 

m. Penguatan kapasitas bagi petugas medis teknis, PLKB, KB/KS 

n. Penguatan kapasitas kader FKPPKBD, PPKBD, sub PPKBD  

o. Rakor KB Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan 

1. Cakupan Peserta KB Aktif 
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SASARAN STRATEGIS 20 : 

Menurunnya Konflik Antar Golongan 

p. Lomba Harganas 

q. Pengumpulan bahan informasi ttg pengasuhan dan pembinaan 

tumbuh kembang anak 

r. Pendataan keluarga 

 

 

 

 
Laju pertumbuhan pendudukan tahun 2016 mengalami penurunan dari 

target yang telah ditetapkan. Realisasi laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 0.19 % sedangkan target sebesar 0,8 %. Hal ini dipengaruhi 

jumlah mobilitas penduduk baik kematian , kelahiran maupun 

perpindahan penduduk.  

Faktor penyebab keberhasilan : 

a. Pengendalian angka kelahiran melalui Peningkatan akses dan 

kualitas pelayanan KB 

b. Pengendalian pertumbuhan penduduk dengan prioritas pada upaya 

pengendalian angka kelahiran 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan : 

a. Pembinaan kelompok fasedu  

b. Pembinaan koalisi kependudukan indonesia 

c. Pelatihan kependudukan bagi stakeholder 

d. Penyusunan profil kependudukan 

e. Pengolahan data kependudukan / KB 

 

 

 

 
Sasaran Strategis 20 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke empat (Misi Mapan) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”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”. Pencapaian 

sasaran ini dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk 

2. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk 
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mengukur sasaran ini dengan 1 indikator kinerja sasaran.  Rata-rata 

capaian dari sasaran ini adalah 95% dengan katagori sangat berhasil. 

Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase 

kelompok 

masyarakat 

yang 

mendapatkan 

peningkatan 

wawasan 

kebangsaan 

% 54,86 52,12 95,00 100 52,12 

 
 
 
 
 
 

Indikator ini mencerminkan cakupan jumlah kelompok masyarakat yang 

dapat dibina dengan diberikan wawasan kebangsaan supaya bisa tercipta 

kondusivitas dan keamanan kota karena ikut sertanya masyarakat dalam 

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian semakin 

besar masyarakat yang berperan membantu situasi kondusif dan aman 

tentram akan mampu meningkatkan efektifitas dan efisien pemerintah 

dalam menjalankan roda pemerintahannya. 

Dengan berlakunya Undang undang no. 17 tahun 2013 tentang Orkemas 

maka kelompok masyarakat  dalam menjalankan aktifitasnya bisa menjadi 

lebih spesifik bidang giatnya dan bahkan bisa meningkat menjadi 

berbadan hukum. Konsekuensi  dari penerapan Undang Undang 17 tahun 

2013 tersebut adalah semakin ramping dan terkonsentrasinya kelompok 

masyarakat dalam membentuk lembaga dan melakukan kegiatannya.  

 

Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan 
Kebangsaan 
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SASARAN STRATEGIS 21 : 

Menurunnya Pelanggaran Produk Hukum Daerah 

 

Maka jumlah organisasi masyarakat yang ada bisa diharapkan tumbuh 

dengan lebih stabil. 

Pada tahun anggaran 2016 ini kantor kesbangpol telah melaksanakan 

tugas peningkatan wawasan kebangsaan kepada kelompok masyakat yang 

terdaftar pada Kantor Kesbangpol Kota Surakarta sebanyak 20 kelompok 

dari target yang seharusnya 24 kelompok. Penyebab utama tidak bisa 

tercapainya target Karena usulan pembiayaan untuk pembinaan kelompok 

masyarakat tersebut disetujui dengan anggaran tidak penuh dan 

dikurangi sebesar Rp 75.000.000,- dari nilai permohonan sebesar Rp 

150.000.000,- dengan demikian mesti dilakukan rasionalisasi pada 

kegiatan dimaksud. Target yang tidak tercapai pada tahap tahap awal 

seperti ini merupakan hutang yang akan menjadi beban pada tahun 

anggaran berikutnya, untuk itu perlu perhatian khusus pada giat 

tersebut. 

 

 

 

 

Sasaran Strategis merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 

empat (Misi Mapan) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”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”. Pencapaian 

sasaran ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengukur 

sasaran ini dengan 1 indikator kinerja sasaran.  Rata-rata capaian dari 

sasaran ini adalah 95,07% dengan katagori sangat berhasil. Hasil 

pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 
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No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase 
Penyelesaian 

Pelanggaran 

Perda 

% 78,10 74,25 95,07 88,57 83,83 

 
 
 
 
 

Salah satu tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surakarta adalah menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah sesuai dengan amanat Perda Kota Surakarta no 14 tahun 2011 

tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota 

Surakarta. 

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah juga menjadi 

salah satu indikator capaian kinerja yang harus dilaksanakan perangkat 

daerah sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 69 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 62 

tahun 2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota yaitu :  

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah Kabupaten/Kota 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi 

pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang 

selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. 

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah 

merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah 

tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi 

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda 
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pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah,  Satuan Polisi 

Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-

tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. 

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk 

menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala 

daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum 

maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan 

oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi 

pamong praja. 

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar 

operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan  

preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar 

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila 

pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah 

tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat 

meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Pelanggaran perda dapat bersumber dari Laporan masyarakat kepada 

satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pantauan anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. 

Dalam upaya penyelesaian pelanggaran perda, tindakan yang 

dilakukan adalah : 

a. Melakukan Tindakan Pre-emtive yaitu meliputi : 

1) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari 

masyarakat; 

2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli; 

3) melakukan pencatatan laporan; 

4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah; 

5) melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum 

mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama 

dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan ; 
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6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para 

pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama 

dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya. 

b. Melakukan penindakan preventif non yustisial yaitu meliputi : 

1) penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau 

peraturan kepala daerah, terlebih dahulu menandatangani 

surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan 

mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 

(lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat 

pernyataan; 

2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat 

pernyataannya, maka akan diberikan: 

a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 hari; 

b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 hari; 

c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 hari. 

c. Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan berkas dan melaporkan 

kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan 

yustisial bagi pelanggaran pidana. 

d. Penindakan Yustisial 

Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil 

adalah:  

1) penyelidikan; 

2) penyidikan; 

3) pemeriksaan; 

4) pemanggilan; dan  

5) pelaksanaan operasi penegakan perda. 

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu 

yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, satuan kerja perangkat 

daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum 

dapat melakukan : 

a. sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;  

b. pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya 

diserahkan kepada kejaksaan; dan 
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SASARAN STRATEGIS 22 : 

Meningkatnya Ketersediaan Perumahan Yang Layak Huni Dan 

Berkurangnya Pemukiman Kumuh 

c. koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian 

(Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna 

penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para 

pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi 

pamong praja. 

Jumlah Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi hukum sejumlah 

54 dan yang menjadi prioritas dalam Penegakan Perda sejumlah 21 

Peraturan Daerah. Dari kegiatan penegakan Perda yang mempunyai 

sanksi hukum baik itu kasus aduan maupun temuan. 

Berdasarkan data tahun 2016, aduan temuan di lapangan (perb 20 

Desember 2016) sejumlah 101 kasus dan telah diselesaikan sejumlah 

75 kasus (terlampir), realisasi sebesar 74,25%. Hal ini tidak sesuai 

dengan target pada RPJMD yaitu sebesar 78,10%. Beberapa hal yang 

menghambat tingkat capaian kinerja adalah : 

1. Jumlah personil Satpol PP dan PPNS masih kurang; 

2. Anggaran belum memadai; 

3. Kesekretariatan PPNS belum optimal; 

4. Tingkat kesadaran masyarakat terutama pada sektor informal 

terhadap peraturan dan norma hukum masih rendah; 

5. Sangsi yang diterapkan belum memberi efek jera. 

Langkah-langkah yang dilaksanakan : 

1. Komunikasi dalam penyelesaian masalah. 

2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait 

3. Penerapan sanksi administrasi maupun pidana 

4. Mengoptimalkan kesekretariatan PPNS 

5. Upaya menambah Jumlah PPNSD  

 
 
 

 

 

Sasaran Strategis 22 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 

ke lima (Misi Papan)  yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan 

perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, 
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pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang 

berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”. 

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum. Untuk 

mengukur sasaran ini dengan 4 indikator kinerja sasaran. Rata-rata 

capaian dari sasaran ini adalah 98,51% dengan katagori sangat berhasil . 

Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase 

Penurunan 
RTLH 

% 95,16 95,16 100 70,94 134,14 

2 Persentase 
Lingkungan 

yang sehat 

dan aman 

yang 

didukung 

dengan PSU  

% 93,47 92,79 99,27 100 92,79 

3 Persentase 

rumah 
tangga 

pengguna 

air bersih  

% 85,00 81,05 95,35 100 81,05 

4 Persentase 

Rumah 

tangga 

bersanitasi 

% 98,00 97,42 99,41 100 99,41 

 
Rata-Rata Capaian 98,51 

  

 
 

 

 
Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didukung 

dengan kegiatan rehabilitasi rumah-rumah penduduk yang tidak layak 

huni. Kriteria tidak layak huni terdiri dari 9 indikator yaitu jenis 

dinding, jenis lantai, atap terluas, fasilitas tempat buang air besar (BAB), 

1. Persentase Penurunan RTLH 
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tempat pembuangan akhir tinja, jenis kloset, sumber air minum, sumber 

penerangan, dan informasi (desil 1,2,3,dan 4). Penentuan RTLH dinilai 

berdasarkan ke 9 indikator tersebut terutama dinding, lantai dan atap. 

Pada tahun 2016 ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas pendataan 

RTLH yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat. Pendataan ini 

dilakukan agar kegiatan rehabilitasi RTLH dapat tepat sasaran sesuai 

dengan indikator dan alokasi dana.  

Indikator Persentase penurunan Rumah 

Tidak Layak Huni (RTLH) dipergunakan 

untuk mendukung tercapainya target 

sasaran Sustainable Development Goal’s 

(SDG’s 100-0-100). Indikator ini 

didukung oleh program Lingkungan 

sehat perumahan dengan alokasi APBD 

untuk pendataan RTLH sebesar Rp.55.000.000,- dengan realisasi 

anggaran 100%. 

Secara umum capaian kinerja indikator Persentase penurunan RTLH di 

tahun 2016 sebesar 95,16%, dengan target 95,16% terealisasi 100%. 

Capaian kinerja sebesar 100% terjadi karena pada tahun 2016 kegiatan 

yang dilakukan hanya sebatas pendataan RTLH yang anggarannya 

berasal dari pemerintah pusat sedangkan kegiatan yang bersifat fisik 

berkaitan dengan upaya penurunan RTLH belum dianggarkan. Dengan 

demikian realisasi kinerja indikator Persentase penurunan RTLH sampai 

dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target di RPJMD 

tercapai 134,14%.  

Kendala pencapaian kinerja pada indikator ini adalah pada tahun 2016 

anggaran untuk rehabilitasi RTLH yang berasal dari pemerintah pusat 

hanya dianggarkan untuk pendataan RTLH saja dan belum mengarah 

pada pelaksanaan kegiatan fisiknya. Solusi yang dapat dilakukan untuk 

tahun berikutnya adalah dengan mengalokasikan APBD Kota Surakarta 

untuk kegiatan rehabilitasi RTLH. 
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Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum (PSU) adalah lingkungan yang bebas dari lingkungan 

kumuh dan berwawasan lingkungan. Artinya di dalam lingkungan 

tersebut terdapat sarana dan prasarana umum yang mendukung 

masyarakat untuk hidup sehat dan aman. Pada tahun 2015 realisasinya 

mencapai 91,84% dari luas seluruh lingkungan permukiman. Dalam 

mewujudkan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU upaya 

yang dilakukan antara lain: penataan kawasan kumuh, penataan 

bangunan liar dan tak berizin dan penataan-penataan kawasan lain 

yang berwawasan lingkungan.  

Indikator ini pada tahun 2016 didukung oleh program prioritas yaitu 

Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh yang juga 

tentu saja didukung oleh program-program Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Surakarta yang lain. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat 

Tumbuh memiliki kegiatan 

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur yang 

meliputi Pembangunan Rusun Jl. R.M Said 

Kelurahan Ketelan, Pengadaan ME untuk 

Rusun Jl. R.M Said, Penataan Kawasan Jl. 

Sutoyo, Penataan Bantaran Kali Pepe segmen 

Pasar Legi sampai dengan Srambatan, 

Penataan Kawasan Tirtonadi, Penataan 

Kawasan Jl. Adi Sumarmo, Pembangunan 

Pedestrian Jl. Adi Sumarmo, Pematangan lahan dan penyiapan jalan 

masuk serta pengadaan tanah untuk rusunawa. APBD yang 

dialokasikan untuk mendukung tercapainya Persentase Lingkungan 

yang sehat dan aman sebesar Rp.13.300.745.000,- dengan realisasi 

anggaran Rp. 12.482.887.000,- atau 93,85%. 

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, secara keseluruhan 

persentase realisasi indikator Persentase lingkungan yang sehat dan 

aman yang didukung dengan PSU mencapai 92,79%. Realisasi tersebut 

kurang 0,68% dari target tahun 2016 yaitu 93,47% dengan kondisi awal 

2. Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 
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di tahun 2015 sebesar 91,84%. Capaian realisasi sampai dengan tahun 

2016 dirasa sudah hampir cukup memenuhi target. Namun dikarenakan 

beberapa kendala yang terjadi, maka capaiannya kurang 0,68% dari 

target yang telah direncanakan.  Realisasi kinerja indikator Persentase 

lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sampai 

dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target di RPJMD 

tercapai 92,79%. 

Kendala pencapaian kinerja pada indikator ini adalah adanya 

addendum/ pengalihan pekerjaan yang semula untuk menata koridor 

yaitu pada koridor Jl. Adi Sumarmo dialihkan pada pekerjaan drainase, 

sehingga panjang koridor yang tertata menjadi berkurang yang 

mengakibatkan pengurangan capaian realisasi. Dari analisis kendala 

yang terjadi pada tahun ini, solusi yang dapat dilakukan untuk tahun 

mendatang antara lain dengan perencanaan yang lebih matang untuk 

mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga pada saat pelaksanaan 

pekerjaan. Selain itu juga memperhatikan pada saat proses pengajuan 

anggaran agar dipersiapkan lebih matang seperti dokumen 

perencanaannya, lokasi-lokasi prioritas yang ditentukan sesuai target 

Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. 

 

 

 

Penyediaan sarana air bersih/ air minum di Kota Surakarta ditangani 

oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Surakarta dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Surakarta. Untuk penanganan kawasan kota dilaksanakan oleh PDAM 

Kota Surakarta. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum terfokus pada 

penanganan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Sambungan Rumah (SR) yang merupakan hibah yang dikerjakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum diserahkan pengelolaannya  kepada PDAM. 

Sedangkan untuk penanganan sumur dalam bagi MBR, pengelolaannya 

diserahkan kepada KSM atau masyarakat setempat. Pada Tahun 2016, 

program dan kegiatan yang mendukung indikator persentase rumah 

tangga pengguna air bersih antara lain: Program Lingkungan Sehat 

Perumahan dalam kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi 

3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 
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dasar terutama bagi masyarakat miskin dan Penyediaan sarana air 

bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) yang 

meliputi pembangunan sumur dalam di 3 kelurahan yaitu Kelurahan 

Mojosongo, Randusari dan Sewu, pembangunan 

sarana air bersih/ sumur dalam 3 paket (DAK) 

dan perluasan jaringan air minum di Mojosongo 

(DAK). 

Untuk mendukung tercapainya target sasaran 

Sustainable Development Goal’s (SDG’s 100-0-

100), Indikator Persentase rumah tangga 

pengguna air bersih didukung oleh Program 

Lingkungan Sehat Perumahan.  

Realisasi anggaran tidak dapat maksimal karena ada satu kegiatan yang 

berasal dari DAK belum terbayarkan. 

Dari pelaksanaan program tersebut, realisasi Persentase rumah tangga 

pengguna air bersih mencapai 81,05%. Realisasi tersebut masih kurang 

3,95% dari target yang direncanakan pada tahun 2016 yaitu sebesar 

85%. Realisasi tahun 2016 meningkat sebesar 0,06% dari tahun 2015 

dimana capaian realisasi tahun 2015 yaitu sebesar 80,99%. Realisasi 

kinerja indikator Persentase rumah tangga pengguna air bersih sampai 

dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target di RPJMD 

tercapai 81,05%. 

Kendala pencapaian kinerja pada indikator ini adalah perencanaan 

penganggaran yang tidak sesuai dengan rencana, sehingga 

menyebabkan adanya penurunan target pelaksanaan. Dari analisis 

kendala tersebut, solusi yang dapat dilakukan pada tahun-tahun 

mendatang dengan perencanaan yang lebih matang untuk 

mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga pada saat pelaksanaan 

pekerjaan. Selain itu juga memperhatikan pada saat proses pengajuan 

anggaran agar dipersiapkan lebih matang seperti dokumen 

perencanaannya, lokasi-lokasi prioritas yang ditentukan sesuai target 

Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. 
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Urusan Sanitasi di Kota Surakarta 

ditangani oleh Pemerintah Kota Surakarta 

(Dinas Pekerjaan Umum) dan Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Surakarta. Sama 

seperti penanganan air bersih/ air 

minum, penanganan sanitasi di kawasan 

kota dilaksanakan oleh PDAM. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Surakarta menangani sanitasi yang terfokus pada pelayanan untuk 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan terbatas pada tingkat 

RW yang pengelolaan nantinya diserahkan pada KSM atau masyarakat 

setempat. Pada tahun 2016 program dan kegiatan yang mendukung 

indikator persentase rumah tangga 

bersanitasi antara lain: Program 

Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

dalam kegiatan Fasilitasi Pembangunan 

Prasarana dan Sarana Dasar 

Permukiman Berbasis Masyarakat (DAK) 

yang meliputi pembangunan 1 unit IPAL, 

pembangunan IPAL komunal Kel. Semanggi, pembangunan IPAL 

Komunal Kel. Pucangsawit, dan pengembangan jaringan SR serta 

Program Lingkungan Sehat Perumahan dalam kegiatan Penyediaan 

Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 

yang meliputi pembangunan sambungan rumah air limbah (720SR) dan 

pembangunan sambungan air limbah lanjutan (280 SR). 

Untuk mendukung tercapainya target sasaran Sustainable Development 

Goal’s (SDG’s 100-0-100), Indikator Persentase rumah tangga 

bersanitasi didukung oleh Program LIngkungan Sehat Perumahan dan 

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.  

Dari pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi Persentase rumah 

tangga bersanitasi mencapai 97,42%. Realisasi tersebut masih kurang 

0,58% dari target yang direncanakan pada tahun 2016 yaitu sebesar 

98%. Realisasi tahun 2016 meningkat sebesar 0,32% dari tahun 2015 

4. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 
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SASARAN STRATEGIS 23 : 
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan Yang 

Berkualitas 

yaitu sebesar 97,10%. Realisasi kinerja indikator Persentase rumah 

tangga bersanitasi sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan 

dengan target di RPJMD tercapai 99,41%. 

Kendala pencapaian kinerja pada indikator ini adalah karena adanya 

gagal lelang (tidak ada yang menawar) pada pekerjaan pembangunan 

sambungan air limbah lanjutan (280 SR) dan adanya addendum kontrak 

untuk pekerjaan pembangunan sambungan rumah air limbah (720SR) 

yang direalisasikan sebanyak 577 SR. Dari kendala-kendala tersebut, 

solusi yang dapat dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah 

dengan melakukan perencanaan yang lebih matang dan tepat sehingga 

waktu untuk pengadaan pun cukup panjang. Perencanaan juga harus 

memperhatikan situasi dna kondisi baik sumber daya manusianya 

maupun factor-faktor lain yang dirasa mempengaruhi sehingga kendala 

dan kesulitan yang dapt terjadi ditengah pelaksanaan dapat 

diminimalkan. 

 

 

 

 
 

Sasaran Strategis 23 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai 

misi ke lima (Misi Papan)  yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan 

dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta 

berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”. Pencapaian 

sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika . Untuk mengukur sasaran ini 

dengan 3 indikator kinerja sasaran. Rata-rata capaian dari sasaran ini 

adalah 85,86% dengan katagori sangat berhasil . Hasil pengukuran 

capaian indikator sebagai berikut : 
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No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase 

panjang 

jaringan 

jalan dalam 

kondisi baik 

% 75,59 80 105,83 90,91 88,00 

2. Persentase 

Panjang 

jembatan 

dalam 

kondisi baik 

% 86,00 87,5 101,74 91 96,15 

3. Persentase 

operasional 

koridor BST 

yang 

terlayani 

% 28,57 14,29 50,02 100 50,02 

 Rata-rata capaian 85,86   

 
 

 

 
Kualitas jalan yang baik sangat dibutuhkan sebagai penunjang 

infrastruktur dan kelancaran lalu lintas perkotaan. Total panjang jalan 

kota di Kota Surakarta adalah 676,56 Km. Indikator persentase panjang 

jalan dalam kondisi baik didukung oleh beberapa program dan kegiatan 

prioritas pada tahun 2016 antara lain:  

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam kegiatan 

Pembangunan Jalan yang meliputi peningkatan beberapa ruas jalan : 

 Peningkatan Jl. Prof. Suharso, Jl. Matoa Raya (Utara ATMI), Jalan 

Kases ke Rusunawa Mojosongo, dan Jl. Matoa Raya lanjutan; 

1. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 
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 Pembangunan Jalan (berasal dari 

Dana Alokasi Khusus/DAK) yang 

meliputi peningkatan Jl. Pakel, Jl. 

Randusari dan Jl. Ngemplak Sutan, 

Jl. Jayawijaya, peningkatan koridor 

Jl. Suprapto, Jl. Sumbing Raya, Jl. Kahuripan Raya, Jl. Letkol 

Sumarto, Jl. Prakosa, dan Jembatan Lemah Abang, dan Jl. 

Sabrang Kulon; 

 Pembangunan Jalan (berasal dari 

Bantuan Keuangan Provinsi yang 

meliputi peningkatan Jl. Perintis 

Kemerdekaan dan Jl. Brigjen 

Katamso. 

b. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam 

kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan yang meliputi : 

 Pemeliharaan jalan rutin dan perbaikan jalan lingkungan 15 paket.  

Kedua program prioritas tersebut juga didukung oleh program 

Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat. Adapun APBD yang 

dialokasikan untuk Pembangunan Jalan sebesar Rp.57.929.617.200,- 

dengan realisasi anggaran sebesar  Rp. 54.415.076.725,- atau 94.47%. 

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, secara keseluruhan 

persentase realisasi indikator Persentase panjang jalan dalam kondisi 

baik mencapai 80%. Realisasi tersebut meningkat  4,41% dari target 

tahun 2016 sebesar 75,59%, sehingga capaian kinerja di tahun 2016 

mencapai 105.83% dengan kondisi awal di tahun 2015 sebesar 73,37%. 

Realisasi kinerja indikator Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 

sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target di 

RPJMD tercapai 88%. 
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Sebagai infrastruktur kota, jembatan memegang peranan penting di Kota 

Surakarta mengingat kondisi geografis  Kota Surakarta yang merupakan 

dataran rendah yang dilewati oleh beberapa sungai dan memiliki 

beberapa saluran drainase yang cukup besar.  Total panjang jembatan di 

Kota Surakarta adalah sebesar 1,657 Km. Indikator persentase panjang 

jembatan dalam kondisi baik didukung oleh beberapa program dan 

kegiatan prioritas pada tahun 2016 antara lain: Program Pembangunan 

Jalan dan Jembatan dalam kegiatan Pembangunan Jembatan yang 

meliputi : 

a. Pengadaan tanah jembatan Tirtonadi, 

pembangunan jembatan DAMRI, dan 

penyusunan Fs Jembatan Tirtonadi dan Fs 

Jembatan MT. Haryono; 

b. Pembangunan Jembatan (berasal dari DAK) 

yang meliputi Pembangunan Jembatan 

Sabrang Lor, Pembangunan Jembatan 

Sayangan, dan Pembangunan Jembatan 

Gadjah Putih.  

Selain itu juga didukung oleh Program 

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan dalam kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan yang 

meliputi pemeliharaan rutin jembatan. Dua program prioritas tersebut 

juga didukung oleh program rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat 

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, secara keseluruhan 

persentase realisasi indikator Persentase panjang jembatan dalam 

kondisi baik mencapai 87,5%. Realisasi tersebut meningkat  1,5% dari 

target tahun 2016 yaitu sebesar 86%. Realisasi tahun 2016 juga 

meningkat sebesar 2,5% dibandingkan tahun 2015. Capaian realisasi 

sampai dengan tahun 2016 dirasa sudah memenuhi bahkan melebihi 

target. 

 

 

2. Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik 
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Revitalisasi sarana angkutan umum massal di Kota Surakarta telah 

berlangsung sejak Tahun 2010. Keberhasilan Pemerintah Kota 

Surakarta dalam penataan sarana angkutan umum massal adalah 

mengkonsolidasikan sarana angkutan umum massal bis regular (11 

operator) bergabung menjadi konsorsium berbentuk Perseroan Terbatas 

yaitu PT. Bengawan Solo Trans dan angkutan kota dari kepemilikan 

perorangan (300 orang) menjadi satu Koperasi Bersama Satu Tujuan 

(BST). Dengan demikian, maka operator yang mengoperasikan sarana 

angkutan umum massal perkotaan Surakarta ke depannya adalah 

DAMRI, PT. Bengawan Solo Trans dan Koperasi Bersama Satu Tujuan 

(BST) dengan mengoperasikan sebanyak 14 koridor layanan PT. 

Bengawan Solo Trans. 

Pada Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 

Surakarta telah melakukan pengadaan 13 unit bus BST dan membuka 2 

koridor. Pada Tahun 2016,  Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika melakukan pengadaan 7 unit bus BST yang di biayai oleh 

Bantuan Gubernur  dan 41 unit feeder dengan pembiayaan dari 

Bantuan Gubernur dan APBD Kota Surakarta. Angkutan feeder ini 

kedepannya di maksudkan untuk mengganti sarana angkot, sehingga 

untuk sarana prasarana 2 koridor BST dan 2 koridor feeder sudah siap 

untuk  tahun 2016. Untuk 2 koridor BST sudah disiapkan bus dari eks 

koridor I dan 20 bus baru, sedangkan 2 koridor feeder ada 41 armada 

baru. Namun pembukaan koridor tersebut belum bisa dilaksanakan di 

tahun 2016. 

Secara keseluruhan realisasi Persentase operasional koridor BST yang 

terlayani di tahun 2016 mencapai 14,29%. Realisasi capaian kinerja 

dapat dijelaskan sebagai berikut : jumlah koridor saat ini adalah 2 

koridor dari yang seharusnya 14 koridor dan di targetkan di tahun 2016 

penambahan 4 koridor, Akan tetapi  hal itu tidak terealisasi, sehingga 

capaian kinerja di tahun 2016 adalah 2/14 x 100% = 14,29%. Capaian 

kinerja tersebut berarti di bawah target dari yang seharusnya 28,57 %. 

Realisasi kinerja indikator Persentase operasional koridor BST yang 

3. Persentase Operasional Koridor BST yang Terlayani 
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SASARAN STRATEGIS 24 : 

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan 

terlayani sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan 

target di RPJMD tercapai 50,02%.  

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :  

a. Adanya anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program-

program tersebut. 

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan alat pendukung yang 

terpenuhi. 

c. Adanya dukungan pembiayaan pengadaan sarana transportasi dari 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Hambatan/masalah :  

a. Keterlambatan e-catalogue dari bulan Mei 2016, sehingga item 

barang yang dimaksud baru muncul di bulan September 2016. Hal 

ini mengakibatkan mundurnya pelaksanaan kegiatan dan 

pengadaan armada bus yang baru dilakukan pada Desember 2016. 

b. Adanya penataan kelembagaan. Perlu diketahui bahwa aset 

pemerintahan yang digunakan untuk operasional BST bisa 

menggunakan nomor polisi/berplat kuning dengan ketentuan 

harus ada UPT BLUD. Sementara UPT BLUD Transportasi baru 

berdiri akhir tahun 2016. 

Strategi Pemecahan Masalah :  

a. Perencanaan yang lebih matang dengan memperhitungkan 

kemampuan pendanaan dari APBD Kota Surakarta.  

b. Penerbitan e-catalogue dilaksanakan di awal tahun anggaran, 

sehingga pelaksanaan pengadaan armada bus bisa dilakukan lebih 

cepat. 

 

 

 

 
Sasaran Strategis 24 merupakan salah satu upaya untuk mencapai  misi 

ke lima (Misi Papan)  yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan 

perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang 
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berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”. 

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum. Untuk 

mengukur sasaran ini dengan 1 indikator kinerja sasaran. Rata-rata 

capaian dari sasaran ini adalah 97,80% dengan katagori sangat berhasil . 

Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 
 

 
 
 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase 

penanganan 

sampah 

% 96,73 94,6 97,8 97,32 100,49 

 

 

 

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Surakarta harus mengarah kepada upaya pengurangan 

dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan 

timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan 

kembali sampah. Upaya pengurangan sampah tidak akan berhasil tanpa 

adanya dukungan masyarakat. Dalam hal penanganan sampah, di tahun 

2015 Pemerintah Kota Surakarta telah menggalakan program sosialisasi 

pengelolaan sampah ke masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan 

cara mengajak masyarakat untuk memisahkan sampah rumah tangga 

menjadi sampah organik dan non-organik, sehingga proses pengolahan 

sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) menjadi lebih efisien. 

Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta telah mengganti secara bertahap 

keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) tidak bergerak di 

wilayah Kelurahan dengan TPS mobile sehingga tidak ada penimbunan 

sampah dengan jangka waktu yang terlalu lama karena dapat terangkut 

ke TPA Putri Cempo untuk diolah. 

Persentase Penanganan Sampah 
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Di tahun 2016 Pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan PT. Citra 

Metrojaya Putra akan menggarap pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo 

dengan mengubah sampah menjadi energi listrik. Dengan menggunakan 

metode plasma grasifikasi, pabrik ini diharapkan akan beroperasi mulai 

tahun 2019.  

Secara umum capaian indikator kinerja Persentase penanganan sampah 

tahun 2016 sebesar  94,6 % lebih rendah dari target yang telah ditetapkan 

yaitu 96,73 %. Capaian kinerja di tahun 2016 ini lebih rendah dari rata-

rata capaian kinerja tahun 2015 yang tercapai 100%. Walaupun capaian 

kinerja lebih rendah dari target di tahun 2016, realisasi kinerja Persentase 

penanganan sampah sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan 

dengan target di RPJMD tercapai 100,49%. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 

1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

kebersihan. 

2. Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam hal membuang sampah pada 

tempatnya. 

3. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan . 

4. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. 

Hambatan atau masalah : 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan 

memelihara prasarana dan sarana kebersihan. 

2. Partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan masih kurang 

(Tertib jadwal membuang sampah dan mengambil sampah oleh 

petugas ) 

Strategi Pemecahan Masalah : 

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sampah 

dan lingkungan hidup. 

2. Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah. 
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SASARAN STRATEGIS 25 : 
Meningkatnya Kesiapsiagaan Sistem Antisipasi Risiko 

Kebencanaan 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 25 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 

lima (Misi Papan)  yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan 

dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta 

berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”. Pencapaian 

sasaran ini didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk 

mengukur sasaran ini dengan 1 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja 

dari sasaran ini adalah 0% dengan katagori tidak berhasil . Hasil 

pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Presentase 

kelurahan 

tangguh 

bencana 

% 1,96 0 0 23,53 0 

 

 

 

 

Kelurahan tangguh bencana adalah kelurahan dimana masyarakatnya 

terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisa, menangani, mematau 

dan mengevakuasi bencana untuk mengurangi kerentaan dan 

meningkatkan kemampuanya dalam pengurangan risiko bencana. Kota 

Surakarta sering terjadi bencana terutama banjir. Kota Surakarta yang 

dialiri oleh 4 sungai utama yaitu Bengawan Solo, Kali Anyar, Kali Pepe dan 

Kali Jenes, Dimusim penghujan yang terus menerus di wilayah Jawa 

Tengah khususnya di eks karisidenan Surakarta,. Bengawan Solo yang 

Persentase Kelurahan Tangguh Bencana 
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berhulu utama  di Wonogiri (waduk Gajah Mungkur) dan dari Boyolali, 

Kota Surakarta merupakan daerah yang renta terkena bencana banjir 

maupun genangan air. Dan dengan bertambah pesatnya pembangunan 

dan bertambahnya padatnya penduduk menyebabkan serapan air 

berkurang.  

Terkait dengan masalah tersebut masyarakat harus memiliki pemahaman, 

kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu 

mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan 

dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. 

Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang 

mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko 

bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. 

Kelurahan Tangguh Bencana yang akan dibentuk dianggap bisa membantu 

mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di wilayah Kota 

Surakarta. Tentunya didukung dengan pola hidup  dan kesadaran 

masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Di dalam Rentra dari Tahun 

2016 s/d 2021 direncanakan 12 kelurahan yang akan dibentuk menjadi 

Kelurahan Tangguh Bencana.  

1. Kecamatan Jebres terdiri dari Kelurahan Jebres, Kelurahan Sewu, 

Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Gandekan. 

2. Kecamatan Pasar Kliwon terdiri dari Kelurahan Sangkrah, Kelurahan 

Semanggi, Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan Pasar Kliwon. 

3. Kecamatan Serengan terdiri dari Kelurahan Joyontakan. 

4. Kecamatan Laweyan terdiri dari Kelurahan Pajang, Kelurahan Bumi 

dan Kelurahan Laweyan 

Sebagai rujukan dalam mengimplementasikan program Destana adalah 

Perka BNPB No 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh 

Bencana yaitu untuk : 

1. Memberikan panduan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah 

dalam pengembangan Destana sebagai bagian upaya PRBBK 

(Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) 

2. Memberikan acuan pelaksanaan pengembangan Destana bagi aparatur 

pelaksana dan pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana 

(PRB). 
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SASARAN STRATEGIS 26 : 

Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Ruang Publik 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2016 belum 

melaksanakan kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana disebabkan anggaran 

yang tidak disetujui oleh TIM TAPD pada anggaran perubahan. Anggaran 

perubahan yang hanya beberapa bulan belum mampu menyelesaiakn 

kegiatan tersebut tepat waktu dikarena proses yang panjang, baru akan  

dibentuk pertama kali dan kegiatan yang lain yang belum dilaksanakan. 

Untuk Tahun 2017 dengan OPD yang baru, BPBD akan melaksanakan 

program / kegiatan tersebut. Yang mana untuk keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan dimaksud ditunjang dengan anggaran yang cukup, sarana dan 

prasarana yang memadai serta SDM yang mampu melaksanakan tugas 

dengan baik. Serta kesediaan, kemauan dan dukungan masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut.  

 
 
 

 

 
Sasaran Strategis 26 merupakan salah satu upaya untuk mencapai ke 

lima (Misi Papan)  yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan 

dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta 

berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”. Pencapaian 

sasaran ini didukung oleh Dinas Tata Ruang Kota dan Badan Lingkungan 

Hidup. Untuk mengukur sasaran ini dengan 2 indikator kinerja sasaran. 

Rata-rata capaian dari sasaran ini adalah 50% dengan katagori tidak 

berhasil . Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 
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No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase 

penambahan 

luasan ruang 

publik 

% 0,00 0,00 0 100 0 

2. Rasio ruang 

terbuka 

hijau Publik  

% 9,72 9,72 100 100 97,2 

 Rata-rata capaian 50   

 
 
 
 
 

Kehadiran ruang publik menjadi tuntutan 

dan kebutuhan yang nyata bagi 

masyarakat perkotaan. Untuk itu program 

dan kegiatan Kota Surakarta mengarah 

kepada upaya tercapainya penambahan luasan ruang publik. 

Ruang publik yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surakarta meliputi : 

a. Ruang Publik yang sudah tertata 

1) Taman Balekambang dengan luas 5000 m2 

2) Ngarsopuro  : 3000 m2 

3) Taman Sriwedari : 1000 m2 

4) Taman Kepatihan  : 2400 m2 

5) Kantong parkir Jl Mayor Kusmanto  :  1000 m2 

6) Jl. Jendral Sudirman  : 3000 m2 

b. Ruang Publik yang direncanakan untuk ditata periode tahun 2016-

2021 : 

1) Taman Tirtonadi 3000 m2 

2) Taman Balekambang 5000 m2 

1. Persentase Penambahan Luasan Ruang Publik 
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3) Bulevard Mojosongo 3000 m2 

4) Taman Komplang 2500 m2 

5) Beteng Vastenberg 20.000 m2 

6) Taman Sriwedari  24.000 m2 

Jumlah luas ruang publik yang sudah tertata adalah 15.400 m2  dan 

luas ruang publik yang belum tertata adalah 57.500 m2, sehingga 

jumlah ruang publik keseluruhan adalah 72.900 m2. Sedangkan Rasio 

luas ruang publik yang sudah tertata adalah 21,1 % dan Rasio luas 

ruang publik yang direncanakan untuk ditata 78,87%  

Secara umum capaian kinerja indikator 

Persentase penambahan luasan ruang 

publik di tahun 2016 sebesar 0%. Hal ini 

terjadi karena penyusunan dokumen Daftar 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata 

Ruang Kota di tahun 2016 mendahului 

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DTRK Kota Surakarta yang 

berlangsung di pertengahan tahun 2016. Sehingga program dan 

kegiatan yang mendukung kepada upaya tercapainya penambahan 

luasan ruang publik tidak dianggarkan di tahun 2016. Sedangkan 

capaian kinerja di tahun 2015 sebesar 22,03%. Realisasi kinerja 

indikator Persentase penambahan luasan ruang publik sampai dengan 

tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target di RPJMD tercapai 0%. 

 
 

 

 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka suatu 

kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman atau area 

memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara 

alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki beragam fungsi 

meliputi fungsi ekologis, sosial, budaya, estetika dan ekonomi. RTH 

ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan 

perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan perkotaan 

yang sehat, indah, bersih dan nyaman.  

2. Rasio Ruang Terbuka Hijau 
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RTH publik di Kota Surakarta saat ini 

baru mencapai angka 9,72%. Kondisi ini 

masih jauh dari target yang seharusnya 

yaitu minimal 20% adalah RTH Publik  

sesuai dengan ketentuan Undang – 

undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang. Kondisi RTH yang masih kurang disebabkan oleh : 

 Ada 2 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tadinya masuk 

perhitungan RTH Publik Kota Surakarta, akan tetapi pada tahun 

2016 tidak dimasukkan lagi karena berada di luar wilayah Surakarta. 

 Alih fungsi lapangan (masuk RTH publik) menjadi sekolah, 

Rusunawa dan RSUD. 

 Jalur hijau (RTH Publik) yang berkurang karena untuk pembuatan 

jalan keluar/masuk suatu gedung/bangunan. 

Secara umum capaian kinerja indikator Rasio ruang terbuka hijau 

publik di tahun 2016 sebesar 100%, dengan target 9,72% terealisasi 

9,72%. Capaian ini dibandingkan dengan tahun 2015 masih sama yaitu 

9,72%. Realisasi kinerja indikator Rasio ruang terbuka hijau publik 

sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target di 

RPJMD tercapai 97,2%.  

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:  

a. Komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk merespon tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat atas ketersediaan ruang publik. 

b. Menata RTH yang ada dan tidak memberikan izin alih fungsi ke 

fungsi peruntukan lain  

c. Melaksanakan intensifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 

maupun privat  

d. Meningkatkan gerakan penghijauan  

Hambatan/masalah :  

a. Keterbatasan alokasi APBD untuk membiayai sarana dan prasarana 

pendukung ruang publik. 

b. Kurangnya pemeliharaan RTH  

c. Adanya pergeseran fungsi RTH pada lokasi RTH yang ditandai 

dengan munculnya PKL, gepeng dan rumah liar  
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SASARAN STRATEGIS 27 : 

Tersedianya Sarana Prasarana Ekonomi Yang Berdaya Saing 

Strategi Pemecahan Masalah :  

a. Penetapan regulasi yang mensyaratkan ketersediaan ruang publik 

bagi pihak swasta dalam pembangunan gedung dan mall. 

b. Partisipasi masyarakat, pemerintah dan steakholder lain untuk 

menjaga dan menambah RTH. 

c. Pemanfaatan tanah-tanah negara yang mangkrak untuk 

penambahan RTH seperti bantaran sungai. 

d. Pembuatan taman kota yang baru. 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 27 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 

lima (Misi Papan)  yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan 

dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta 

berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”. Pencapaian 

sasaran ini didukung oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mengukur sasaran ini dengan 2 

indikator kinerja sasaran. Rata-rata capaian dari sasaran ini adalah 100% 

dengan katagori sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian indikator 

sebagai berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(akhir RPJMD) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Persentase 

pasar rakyat 

yang 

representatif  

% 65,91 63,64 100 

 

77,27 85,29 
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2. Persentase 

tersedianya 

prasarana 

umum di 
kluster 

ekonomi 

kreatif 

% 8 8 100 28 28,57 

 Rata-rata capaian 100   

 

 

 
 

 

 

Secara umum capaian indikator kinerja Persentase pasar rakyat yang 

representatif dapat dicapai sesuai dengan target. Adapun realisasi capaian 

target Renstra-SKPD 2016-2021 sampai dengan tahun 2016, pada sasaran 27 

telah mencapai 85,29 % Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 27   Sesuai  

dari target yang telah ditetapkan. 

Adapun capaian kinerja pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 

2015 terus meningkat dimana capaian tahun 2015 sebesar 63,64% sedangkan 

tahun 2016 mencapai 65,91%. Kecendrungan terus meningkat sampai 

tercapainya target tahun 2021 di akhir RPJMD.     

Keberhasilan pencapaian kinerja sesungguhnya tidak terlepas dari 

dilaksanakan kegiatan yang mendukung kondisi pasar yang memenuhi 

persyaratan, dengan  kegiatan antara lain adalah : 

1. Kegiatan Pembangunan Pasar Perdesaan 

2. Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan pasar perdesaan 

3. Kegiatan Perencanaan pengmbangan infrasturktur 

4. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 

5. Kegiatan Pengendalian Keamanan lingkungan 

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian diantaranya adalah : 

1. Masih terdapat pasar tradisional yang kurang representatif yang perlu 

mendapat perhatian. 

2. Perilaku pelaku pasar yang kurang ramah lingkungan khususnya 

dalam kepedulian menjaga kebersihan dan bangunan pasar.  

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Prioritas bangunan gedung pasar yang akan direvitalisasi 

1. Persentase Pasar Rakyat yang Representatif 
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2. Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pedagang pasar 

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja 

tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut : 

1. Menyiapkan DED bangunan gedung Pasar yang akan direvitalisasi 

2. Inventarisasi bangunan yang akan direhabilitasi. 

3. Memasang Papan himbauan pada pasar – pasar. 

 

 

 

Dalam mewujudkan Kota Surakarta yang 

nyaman, maka dilakukan pemenuhan 

kebutuhan perumahan dan permukiman, 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum 

perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut 

kegiatan ekonomi semakin bersaing, sehingga 

membutuhkan infrastruktur kota yang mendukung. Dengan tujuan 

agar sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas, 

merata, manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Sarana 

prasarana pendukung ekonomi di implementasikan pada program 

peningkatan infrastruktur dalam program pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh. 

Program dan kegiatan prioritas pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh pada tahun 2016 antara lain:Koridor Jl. Sutoyo, 

Pengadaantanahuntukrusunawa, Pembangunan Rusun Jl. RM. Said 

Kelurahan Ketelan, Penataan Bantaran Kali Pepe Segmen Pasa rLegi 

s/d Jembatan Srambatan, Penataan Kawasan Tirtonadi, Penataan 

Kawasan Jl. AdiSumarmo. 

APBD mendukung anggaran untuk program peningkatan infrastruktur 

dalam program pengembangan wilayah strategis dan cepa ttumbuh 

sebesar Rp.13.300.745.000,-dengan realisasi anggaran Rp. 

12.482.887.000,- atau9 3.85% 

Selain itu didukung pula pada program pembangunan jalan dan 

jembatan yaitu pada kegiatan penataan koridor Rajiman – 

GatotSubroto (1Kawasan) dengan sumber dana dari bantuan keuangan 

propinsi ebesar Rp.15.350.000 dengan realisasi anggaran                         

Rp. 14.875.785.400,- atau sebesar 96.61% 

 

2. Persentase Tersedianya Prasarana Umum Di Kluster Ekonomi Kreatif 
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SASARAN STRATEGIS 28 : 

Tersedianya Sarana Prasarana Sosial Budaya 

 

 

 

Sasaran Strategis 28 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai 

misi ke lima (Misi Papan)  yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

”Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan 

dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta 

berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”. Pencapaian 

sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Tata Ruang Kota, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 

Surakarta. Untuk mengukur sasaran ini dengan 3 indikator kinerja 

sasaran. Rata-rata capaian dari sasaran ini adalah 100% dengan katagori 

sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian indikator sebagai berikut : 

 

 

 

 

No. Indikator Satuan 

Tahun 2016 
Tahun 2021 

(Akhir RPJMD) 

Target Realisasi Capaian 
(%) 

Target Capaian 
(%) 

1 Cakupan Benda, 

Situs dan 

Kawasan Cagar 

Budaya yang 

dilestarikan 

% 44,77 44,77 100 59,30 75,5 

2 Persentase 

sarana 

penyelenggaraan 

seni dan budaya 

yang 

respresentatif 

% 74,92 100 100 100 100 

3 Persentase 
tempat ibadah 
yang dibina 

% 43 43 100 92 46,7 

 Rata-rata capaian 100   
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Kota Surakarta memiliki potensi budaya yang beragam, baik yang 

tangible (bendawi) maupun intangible (non bendawi). Untuk itu, upaya 

awal yang akan dilakukan adalah menemu kenali beragam potensi 

heritage intangible di seluruh kawasan Kota Surakarta. Mengingat 

ragam potensi yang tersebar, maka menemu kenali aset dan potensi 

intangible akan menjadi bekal bagi upaya kota dalam menegaskan 

dirinya sebagai kota budaya. 

Intangible Heritage 

Warisan budaya non-bendawi (Intangible Heritage) kota Surakarta di 

klasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis, diantaranya adalah art 

performance (pertunjukan), kesenian (musik), kuliner, kerajinan, serta 

ritual adat.  

Adapun sebaran yang termasuk detail elemen intangiable heritage di 5 

Kecamatan Kota Surakarta,adalah sebagai berikut : 

1. Kecamatan Pasar Kliwon 

Kecamatan Pasar Kliwon secara spasial terletak di sebelah tenggara 

Kota Surakarta. Termasuk didalamnya Kawasan Kraton 

Kasunanan, Kawasan Pasar Gede, Pecinan dan pemukiman 

Belanda, Benteng Vastenberg, Gedung BI. Letaknya 75 yang 

merupakan kawasan inti peradaban Kota Surakarta maka data 

sebaran elemen pusaka non-bendawi yang berhasil di di 

dokumentasi di Pasar Kliwon terdapat : 

 kesenian kesenian 32 titik (29 %),  

 kuliner sebanyak 30 titik sebaran (27 %),  

 kerajinan sebanyak 24 titik sebaran (21 %),  

 pertunjukan sebanyak 14 titik sebaran (12 %) serta  

 adat istiadat sebanyak 12 titik (11 %)  

2. Kecamatan Banjarsari 

Kecamatan Banjarsari merupakan Kecamatan terbesar di Kota 

Surakarta yang terletak di sebelah utara Kota Surakarta. Terdapat 

Kawasan Pura Mangkunegaran dan kawasan pemukiman Belanda 

a. Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 

 



 

 181 

 

pada kecamatan tersebut. Berdasarkan hasil dokumentasi aset 

pusaka non ragawi terdapat : 

 kesenian sebanyak 38 titik (29 %),  

 kuliner sebanyak 44 titik (34 %),  

 kerajinan sebanyak 16 titik sebaran (12 %),  

 pertunjukan sebanyak 29 titik sebaran (23 %)  

 serta adat istiadat sebanyak 2 titik (2 %)  

3. Kecamatan Laweyan 

Kecamatan Laweyan terdapat Kawasan Klaster Industri Batik 

Laweyan yang sudah ada sebelum Keraton Kasunanan berdiri serta 

Kawasan Sriwedari yang menjadi tempat pusat pertunjukan di Kota 

Surakarta. Berdasarkan hasil dokumentasi aset pusaka non ragawi 

terdapat : 

 kesenian sebanyak 27 titik (19 %),  

 kuliner sebanyak 38 titik (27 %),  

 kerajinan sebanyak 53 titik sebaran (53 %),  

 pertunjukan sebanyak 14 titik sebaran (10 %)  

 serta adat istiadat sebanyak 10 titik (7 %)  

4. Kecamatan Serengan 

Kecamatan Serengan merupakan kecamatan di Kota Surakarta 

yang terletak di sebelah selatan daya Kota Surakarta, tepatnya pada 

bagian selatan Jalan Slamet Riyadi. Pada kecamatan ini banyak 

dijumpai industri-industri kecil (skala home industri) yang beragam 

mulai dari cinderamata hingga shuttlecock. Berdasarkan hasil 

dokumentasi aset pusaka non ragawi terdapat : 

 kesenian sebanyak 18 titik (52 %),  

 kuliner sebanyak 11 titik (19%),  

 kerajinan sebanyak 24 titik sebaran (42 %),  

 pertunjukan di 4 titik sebaran (7 %). 

5. Kecamatan Jebres 

Kecamatan Jebres merupakan kecamatan di Kota Surakarta yang 

terletak di sebelah timur Kota Surakarta yang berbatasan dengan 

Kabupaten Karanganyar. Pada kecamatan Jebres terdapat kawasan 

titik nol yang terdiri dari pusat pemerintahan Kota Surakarta dan 
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Kawasan pecinan Kelurahan Surakarta dimana didalamnya 

terdapat Pasar Gede. Berdasarkan hasil dokumentasi aset pusaka 

non ragawi terdapat : 

 kesenian sebanyak 31 titik (34 %),  

 kuliner sebanyak 18 titik (20%),  

 kerajinan sebanyak 5 titik sebaran (5 %),  

 pertunjukan sebanyak 22 titik sebaran (24%) dan 

 adat sebanyak 16 titik (17%). 

Cakupan Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 

terutama untuk Intangible (non bendawi) pada tahun 2016 masih 

mengalami stagnasi yaitu tidak mengalami kenaikan atau penurunan 

cakupan dibandingkan dengan tahun lalu (2015). 

 
 

 

 
Menurut data di tahun 2016 Kota Surakarta mempunyai 33 sarana 

pertunjukkan untuk menyelenggarakan seni dan budaya yang 

menyebar di 5 kecamatan dan setiap tahun sarana tersebut digunakan 

untuk pertunjukkan seni budaya. Apalagi dengan berkembang dan 

bertambahnya event budaya yang digelar dengan tujuan untuk 

memberikan nuansa ruang yang lebih leluasa bagi masyarakat, maka 

sarana outdoor menjadi pilihan yang sangat penting. Sehingga di tahun 

2016 sarana pentas tidak hanya terbatas pada jumlah gedung namun 

termasuk arena luar (out door) seperti halnya Stadion Manahan, Jalan 

Jendral Sudirman (Jensud), Beteng Vastenburg, Plaza Sriwedari, open 

stage taman balekambang, Ngarsapura dan lain sebagainya. 

Penggunaan arena luar tersebut dimaksud juga untuk memberikan  

prasarana seni dan budaya tahun 2016 adalah 33 sarana 

pertunjukkan. Ada 100 lebih pertunjukkan seni dan budaya di kota 

Surakarta pada tahun 2016 dan semua sarana digunakan. 

Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2016 apabila dibandingkan 

dengan Tahun 2015, sesungguhnya mengalami kenaikan, untuk tahun  

2016  tercapai  100%, sedangkan tahun 2015  tercapai  94,12%. 

Untuk realisasi kinerja pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan 

b. Persentase Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya yang Representatif 
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target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah 

ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta yaitu 

pada tahun 2021 telah tercapai 100% dari target. 

Analisa tercapainya capaian kinerja pada tahun 2016 disebabkan oleh 

jumlah pertunjukkan seni dan budaya jauh lebih banyak daripada 

sarana pertunjukkan yang representatif, yaitu terdapat 110 

pertunjukan lebih sedangkan jumlah sarana ada 33 sarana yang 

representatif.  

Adapun alternatif solusi yang akan dilakukan ke depan adalah 

berkoordinasi dan bekerjasama dengan stakeholder dan instansi-

instansi terkait (ISI Surakarta, SMKI, Sanggar-sanggar seni dan lain-

lain) guna mengadakan pertunjukkan seni budaya daerah yang lebih 

banyak dan menggunakan sarana-sarana tersebut, dan diharapkan 

pada Tahun 2017 target 100% bisa terealisasi. 

 
 

 
 

Indikator tersebut menggambarkan jumlah tempat ibadah yang dibina 

dibandingkan dengan jumlah seluruh tempat ibadah di Kota Surakarta. 

di Kota Surakarta sendiri tercatat terdapat 620 tempat ibadah dengan 

persebaran sebagai berikut: 

 

 

 

 

NO KECAMATAN JUMLAH 

1 Serengan 47 

2 Pasar Kliwon 796 

3 Laweyan 135 

4 Jebres 153 

5 Banjarsari 189 

 JUMLAH 620 

 

c. Persentase Tempat Ibadah yang Dibina 
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Pembinaan terhadap tempat ibadah dilakukan dalam bentuk kegiatan 

fisik dan non fisik. Bentuk kegiatan fisik berupa bantuan perbaikan 

tempat ibadah, sementara kegiatan non fisik dalam bentuk fasilitasi 

kegiatan pembinaan terhadap pengurus tempat ibadah serta kegiatan-

kegiatan keagamaan lainnya. Jumlah tempat ibadah yang memperoleh 

bantuan kegiatan selama tahun 2016 sejumlah 143 tempat ibadah yang 

terbagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Pelatihan keagamaan 

Kegiatan pelatihan keagamaan dalam 

bentuk peningkatan kapasitas pengurus 

Dewan Masjid Indonesia (DMI), 

pengurus Masjid maupun Musholla. 

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 

ini sebanyak 100 peserta dengan materi 

pelatihan berupa tuntunan ibadah sholat, bacaan iqro’ dan Al Qur’an 

serta ilmu-ilmu dasar keagamaan yang nantinya akan disampaikan 

kepada murid-murid TPQ yang berada dalam binaan masjid/ 

mushola tersebut. 

b. Badko TPQ 

Kegiatan fasilitasi Badan Koordinasi 

TPQ berupa pendistribusian Mushaf Al 

Quran, Juz Amma dan Iqro. Alokasi 

untuk tahun 2016 sebesar 3.250 

eksemplar yang didistribusikan 

kepada 130 Taman Pendidikan Qur’an 

di 130 masjid, masing-masing 

memperoleh 25 eksemplar. 

c. Hibah tempat ibadah melalui Dana Pembangunan Kelurahan 

Untuk tahun anggaran 2016 bantuan hibah untuk tempat ibadah 

yang tersalurkan melalui Dana Pembangunan Kelurahan sejumlah 

Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang 

terdiri dari 13 tempat ibadah yang memenuhi syarat sebagai 

penerima hibah.  
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C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Capaian indikator ini untuk tahun 2015 (capaian akhir RPJMD) sebesar 

0% sedangkan tahun 2016 sebesar 43% karena ini merupakan 

indikator baru sehingga tahun 2015 capaian masih 0%. Jika 

dibandingkan dengan capaian akhir RPJMD pada tahun 2021, capaian 

indikator ini sebesar 46,7% yang didukung oleh Program 

Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Peningkatan 

Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.  

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini adalah adanya 

partisipasi aktif dari peserta pelatihan yakni dari pengurus Dewan 

Masjid Indonesia (DMI) dan pengurus Masjid maupun Musholla di Kota 

Surakarta. 

 

 

 

 

Secara umum Kebijakan Pengelolaaan Keuangan Daerah yang tercermin 

dalam perencanaan APBD tahun anggaran 2016 memperhatikan pada :  

1. Isu Strategis Kota Surakarta tahun 2015-2019 berdasarkan hasil Kajian 

Teknokratis RPJMD Kota Surakarta Tahun 2015-2019; 

2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010  tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan;  

3. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) sebagaimana tertulis 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Angagran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016;  

4. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah 

sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 
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5. Strategi Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta tahun 

2015-2020 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  

6. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Surakarta untuk Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016; 

7. Pengembangan Solo bagian Utara yang berkelanjutan. 

 

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas 

keuangan dapat digambarkan sebagai berikut: 

APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016 untuk basis anggaran 

pendapatan daerah sebesar Rp. 1.875.301.335.000,00  dan belanja daerah 

sebesar Rp. 2.033.031.082.604,00 sehingga terdapat defisit anggaran 

sebesar Rp. (157.729.747.604,00) yang ditutup dengan pembiayaan netto. 

Sedangkan basis realisasi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 

untuk realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.703.003.847.995,00, realisasi 

belanja daerah sebesar Rp. 1.680.456.921.161,00 dan terdapat surplus 

sebesar Rp. 22.546.926.834,00  

serta realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 208.086.083.202,26 , sehingga 

terdapat terdapat SILPA tahun 2016 sebesar Rp. 230.633.010.036,26 Angka 

realisasi yang disajikan adalah angka Anaudited. Dari realisasi pendapatan 

daerah sebesar Rp. 1.703.003.847.995,00, Pos Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) memberikan kontribusi sebesar Rp. 425.502.779.064,00. Realisasi 

PAD ini melebihi dari target dari yang direncanakan sebesar Rp. 

394.200.858.000,00 atau sebesar 107,94 %. 

 

3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 

 
Pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

diasumsikan tumbuh seiring dengan asumsi pertumuhan ekonomi 

nasional. Struktur PDB Kota Surakarta yang didominasi sektor tersier 

(sektor perdagangan dan jasa), penerimaan pajak daerah menjadi 

tumpuan utama kinerja PAD (59,23%).  
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Data realisasi menunjukkan, pendapatan daerah masih didominasi oleh 

pendapatan dari pemerintah pusat melalui penerimaan Dana 

Perimbangan yang memberikan kontribusi sebesar 66,11%, Lain-lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 1,03%, dan rasio kemampuan 

keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebesar 24,99%. Dengan trend perkembangan masing-masing pos 

pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah, secara umum masih 

tergantung dari dana transfer, namun demikian trend PAD menunjukan 

trend yang meningkat. Kondisi ini menunjukan resiko fiskal masih 

relatif tinggi, dalam kesinambungan dan kapasitas fiskal daerah. Hal 

terpenting adalah bagamana desentralisasi fiskal mampu dimanfaatkan 

untuk menjamin kapasitas dan kesinambungan fiskal daerah melalui 

rasio, share dan kontribusi PAD yang makin menigkat dan 

berkurangnya rasio ketergantungan terhadap dana transfer.  

 

4. Pengelolaan Belanja Daerah 

 
Prinsip utama kebijakan belanja daerah adalah bahwa belanja daerah 

disusun dengan berasaskan kaidah-kaidah Efisiensi dan Efektivitas 

Anggaran, mendukung prioritas pembangunan daerah, tolok ukur 

kinerja yang jelas dan optimalisasi belanja daerah dalam mengungkit 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

 

 
 

1) Belanja Daerah di Kota Surakarta akan dilaksanakan sesuai 

dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

2) Belanja bunga hutang dialokasikan sesuai dengan nilai jatuh 

tempo setiap tahunnya.  

3) Belanja hibah disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang 

berlaku, dengan titik berat, telah tercukupinya urusan 

penyelenggaraan pemerintah daerah (pemenuhan urusan wajib 

dan urusan pilihan) tidak wajib dan tidak bersifat terus menerus) 

c. Kebijakan Umum Belanja Daerah 



 

 188 

 

 

4) Belanja bantuan sosial, ditekankan terhadap perlindungan 

terhadap resiko sosial.  

5) Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya 

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak 

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang  telah ditutup.  

6) Alokasi Belanja Langsung didistribusikan sesuai dengan prioritas 

pembangunan daerah setiap tahunnya, sesuai dengan tema 

pembangunan tahunan. 

 
 
 
 

Sejak Tahun 2012 sampai tahun 2016 proporsi Belanja Tidak 

Langsung selalu lebih besar dibandingkan dengan Belanja 

Langsung. Perlu kehati-hatian dalam melihat dikotomi rasio belanja 

tidak langsung dan belanja langsung ini, mengingat terdapat 

kebijakan pemerintah yang menyebabkan rasio belanja tidak 

langsung ini cenderung di beberapa daerah rasionya lebih tinggi 

daripada belanja langsung/belanja yang berdampak langsung 

kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dalam Belanja Tidak 

Langsung terdapat pos belanja pegawai untuk gaji perangkat daerah 

dan tunjangan sertifikasi guru dan Tamsil Guru PNSD serta 

kebijakan hibah untuk penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2016, 

yang merupakan belanja yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah 

Daerah dan wajib dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan 

penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Perkembangan Belanja 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

b. Target dan Realisasi Belanja APBD 
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Tahun Belanja Daerah 
Belanja Tidak 

Langsung 

Rasio 
BTL/ 

Belanja 
Daerah 

Belanja Langsung 

Rasio 
BL/ 

Belanja 
Daerah 

2012 1,145,170,897,101 748,893,838,918 65.40% 396,277,058,183 34.60% 

2013 1,375,304,857,300 851,623,896,400 61.92% 523,680,960,900 38.08% 

2014 1.479.827.902.466,63 853.528.504.730 57.68% 629.299.397.736,63 42.53% 

2015 1.538.839.195.388 898.966.096.577 58,62% 639.873.098.811 41,38% 

2016 1.680.456.921.161 922.713.441.467 54,91% 757.743.479.694 45,09% 

Sumber:BPPKADKotaSurakarta2017 

 
Adapun Proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung 

dalam APBD Kota Surakarta Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada 

tabel gambar berikut : 

 

Grafik III.5 
Perkembangan Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) 

dan Belanja Langsung (BL)  
APBD Kota Surakarta TA. 2012 – 2016 (Unaudited) 

 

 

 

  

TTaabbeell  IIIIII..4400  
PPeerrkkeemmbbaannggaann  BBeellaannjjaa  DDaaeerraahh  KKoottaa  SSuurraakkaarrttaa  

TTaahhuunn  22001122--22001166  ((UUnnaauuddiitteedd))  
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Belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 54,91% dari 

realisasi belanja daerah Kota Surakarta tahun 2016 dan sisanya 

sebesar 45,09% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun 

anggaran dan realisasi masing-masing Belanja Tahun Anggaran 

2016, diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
 

NO BELANJA DAERAH 

JUMLAH (Rp) 

ANGGARAN REALISASI % 

I. BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 
1.160.800.134.604,00 922.713.441.467,00 79,49 

1. Belanja Pegawai 1.101.364.358.000,00 870.396.541.669,00 79,03 

2. Belanja Bunga 455.100.000,00 441.570.521,00 97,03 

3. Belanja Hibah 52.634.776.000,00 47.969.414.000,00 91,14 

4. Belanja Bantuan Sosial 4.084.800.000,00 3.153.707.303,00 77,21 

5. Belanja Bantuan 

Keuangan kepada 

Provinsi/Kab/Kota/ 

Pemerintahan Desa dan 

Partai Politik 

761.100.604,00 731.712.896,00 96,14 

6. Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 20.495.078,00 1,37 

II. BELANJA LANGSUNG 872.230.948.000,00 757.743.479.694,00 86,87 

1. Belanja Pegawai 35.012.774.000,00 27.733.214.456,00 79,21 

2. Belanja Barang dan Jasa 501.618.184.000,00 422.475.910.668,00 84,22 

3. Belanja Modal 335.599.990.000,00 307.534.354.570,00 91,64 

 TOTAL BELANJA 

DAERAH 

872.230.948.000,00 757.743.479.694,00 86,87 

Sumber : BPPKAD Kota Surakarta 2017 

 

 

 

 

  

TTaabbeell  IIIIII..4411  
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3. Realisasi dan Efektivitas Anggaran dalam Pencapaian Sasaran 

Strategis 

 

 

 

 

 

 

Realisasi anggaran sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas 

keuangan dan berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis dalam 

mewujudkan Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2016-2021 

yaitu“Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, 

Wareg, Mapan, dan Papan” dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

 

No Sasaran Strategis 
Pagu 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

% 

 Misi 1 (Waras)    

1 Meningkatnya kesadaran individu, 

keluarga dan masyarakat 

berperilaku hidup bersih dan sehat 
jasmani dan rohani 

4.431.438.000 4.200.908.872 94,79 

2 Meningkatnya kuantitas dan 

kualitas pelayanan kesehatan 

11.117.456.000` 9.546.422.771` 85,86 

3 Meningkatnya perilaku masyarakat 

dan pelaku usaha yang peduli pada 

lingkungan sehat 

1.073.500.000 885.468.641 82,48 

 Misi 2 (Wasis)    

4 Meningkatnya perluasan akses dan 

kualitas pendidikan masyarakat 

71.213.063.288 63.775.578.311 89,56 

5 Terwujudnya masyarakat dan 

angkatan kerja yangkreatif, inovatif, 
dan berdaya saing 

 

1.473.828.000 1.281.088.425 86,92 

6 Meningkatnya pelestarian warisan 

karya budaya, adatistiadat, nilai-
nilai seni budaya 

6.438.746.000 5.433.051.589 84,30 

7 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan 

Olahraga 

4.298.643.000 3.944.770.990 91,77 

a. Anggaran dan Realisasi Anggaran  

  

TTaabbeell  IIIIII..4422  
PPaagguu  ddaann  RReeaalliissaassii  AAnnggggaarraann  

PPeemmeerriinnttaahh  KKoottaa  SSuurraakkaarrttaa  TTaahhuunn  22001166  
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No Sasaran Strategis 
Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

 Misi 3 (Wareg)    

8 Menurunnya PMKS 65.650.000 23.689.000 36,08 

9 Terjaganya ketersediaan pangan 

yang terjangkau 

12.327.581.000 10.828.244.588 87,84 

10 Meningkatnya pemberdayaan 
masyarakat dalam pembangunan 

kewilayahan 

3.958.573.000 3.198.805.159 80,81 

11 Meningkatnya pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak 

2.170.700.000 1.909.736.305 87,98 

12 Meningkatnya kesempatan kerja 1.863.449.000 1.708.712.100 91,70 

13 Meningkatnya Pendapatan Asli 
Daerah 

1.901.255.000 788.670.800 41,49 

14 Meningkatnya jumlah investasi 699.825.000 663.289.585 94,77 

15 Berkembangnya ekonomi kreatif 

dan kota tujuan wisata seni dan 

budaya 

2.952.278.000 2.287.405.391 77,48 

 Misi 4 (Mapan)    

16 Meningkatnya pengelolaan kota 
dengan memanfaatkan teknologi 
informasi (Solo Smart City ) 

4.068.597.000 2.671.773.372 65,67 

17 Meningkatnya Kapasitas dan 

Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 

2.684.385.000 2.441.559.310 90,95 

18 Meningkatnya kualitas 

implementasi perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi kinerja 

pembangunan 

2.607.274.000 2.258.000.195 86,60 

19 Terkendalinya jumlah penduduk 

sesuai dengan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan 

3.103.064.000 2.329.254.778 75,06 

20 Menurunnya konflik antargolongan 150.000.000 102.616.400 69 

21 Menurunnya pelanggaran produk 
hukum daerah 

350.740.000 196.239.800 55,95 

 Misi 5 (Papan)    

22 Meningkatnya ketersediaan 

perumahan yang layak huni dan 
berkurangnya pemukiman kumuh 

25.052.793.000 17.721.977.886 70,74 

23 Meningkatnya kualitas sarana 

prasarana perhubungan yang 

berkualitas 

87.363.387.000 68.055.972.980 77,90 

24 Meningkatnya kualitas pengelolaan 

persampahan 

4.469.985.300 3.962.133.473 88,64 
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No Sasaran Strategis 
Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

25 Meningkatnya kesiapsiagaan sistem 

antisipasi risiko kebencanaan 

1.687.335.000 1.423.022.650 76,60 

26 Meningkatnya kuantitas dan 

kualitas Ruang Publik 

1.767.176.000 1.646.967.010 93,20 

27 Tersedianya sarana prasarana 

ekonomi yang berdaya saing 

46.554.780.000 44.205.401.385 94,95 

28 Tersedianya sarana prasarana 

sosial budaya 

9.810.073.000 8.441.512.009 86,05 

 
Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui anggaran yang 

direncanakan dan realisasi anggaran berkaitan dengan upaya 

pencapaian sasaran strategis sebagai pelaksanaan dari perjanjian 

kinerja Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 

 

 

 

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap pencapaian Misi 

Pemerintah Kota Surakarta tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan 

Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan 

Papan” dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran strategis dan 

realisasi anggaran yang digunakan pada tahun 2016 sebagaimana 

tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

No Sasaran Strategis 
Jumlah 

Indikator 

Capaian 

Kinerja 
(%) 

Realisasi 
Anggaran  

% 

 Misi 1 (Waras)     

1 Meningkatnya kesadaran 
individu, keluarga dan 

masyarakat berperilaku 

hidup bersih dan sehat 

jasmani dan rohani 

1 102,7 4.200.908.872 94,79 

2 Meningkatnya kuantitas 

dan kualitas pelayanan 

3 78,67 9.546.422.771` 85,86 

b. Efektivitas Anggaran 
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No Sasaran Strategis 
Jumlah 

Indikator 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 
Anggaran  

% 

kesehatan 

3 Meningkatnya perilaku 

masyarakat dan pelaku 
usaha yang peduli pada 

lingkungan sehat 

1 80 885.468.641 82,48 

 Misi 2 (Wasis)     

4 Meningkatnya perluasan 
akses dan kualitas 

pendidikan masyarakat 

4 104,33 63.775.578.311 89,56 

5 Terwujudnya masyarakat 

dan angkatan kerja 
yangkreatif, inovatif, dan 

berdaya saing 

2 70,14 1.281.088.425 86,92 

6 Meningkatnya 
pelestarian warisan 

karya budaya, 

adatistiadat, nilai-nilai 

seni budaya 

2 100 5.433.051.589 84,30 

7 Meningkatnya Prestasi 

Pemuda dan Olahraga 

2 118,93 3.944.770.990 91,77 

 Misi 3 (Wareg)     

8 Menurunnya PMKS 1 98,90 23.689.000 36,08 

9 Terjaganya ketersediaan 

pangan yang terjangkau 

3 100,66 10.828.244.588 87,84 

10 Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat dalam 

pembangunan 
kewilayahan 

3 98,06 3.198.805.159 80,81 

11 Meningkatnya 

pemberdayaan 

perempuan dan 
perlindungan anak 

2 105,71 1.909.736.305 87,98 

12 Meningkatnya 

kesempatan kerja 

3 112,59 1.708.712.100 91,70 

13 Meningkatnya 

Pendapatan Asli Daerah 

1 142,86 788.670.800 41,49 

14 Meningkatnya jumlah 

investasi 

1 100 663.289.585 94,77 

15 Berkembangnya ekonomi 

kreatif dan kota tujuan 

wisata seni dan budaya 

2 98,84 2.287.405.391 77,48 
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No Sasaran Strategis 
Jumlah 

Indikator 

Capaian 

Kinerja 
(%) 

Realisasi 

Anggaran  
% 

 Misi 4 (Mapan)     

16 Meningkatnya 

pengelolaan kota dengan 

memanfaatkan teknologi 
informasi (Solo Smart 
City) 

3 75,36 2.671.773.372 65,67 

17 Meningkatnya Kapasitas 

dan Akuntabilitas Kinerja 

Birokrasi 

5 97,40 2.441.559.310 90,95 

18 Meningkatnya kualitas 

implementasi 

perencanaan, 

pengendalian dan 

evaluasi kinerja 
pembangunan 

2 98,65 2.258.000.195 86,60 

19 Terkendalinya jumlah 

penduduk sesuai dengan 

dayadukung dan daya 
tampung lingkungan 

2 135,19 2.329.254.778 75,06 

20 Menurunnya konflik 

antargolongan 

1 95 102.616.400 69 

21 Menurunnya 

pelanggaran produk 

hukum daerah 

1 95,07 196.239.800 55,95 

 Misi 5 (Papan)     

22 Meningkatnya 
ketersediaan perumahan 

yang layak huni dan 

berkurangnya 

pemukiman kumuh 

4 98,51 17.721.977.886 70,74 

23 Meningkatnya kualitas 

sarana prasarana 

perhubungan yang 

berkualitas 

3 85,86 68.055.972.980 77,90 

24 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan 

persampahan 

1 97,80 3.962.133.473 88,64 

25 Meningkatnya 

kesiapsiagaan sistem 

antisipasi risiko 

kebencanaan 

1 0 1.423.022.650 76,60 

26 Meningkatnya kuantitas 

dan kualitas Ruang 

Publik 

 

2 50 

1.646.967.010 93,20 
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No Sasaran Strategis 
Jumlah 

Indikator 

Capaian 

Kinerja 
(%) 

Realisasi 

Anggaran  
% 

27 Tersedianya sarana 

prasarana ekonomi yang 

berdaya saing 

2 100 44.205.401.385 94,95 

28 Tersedianya sarana 

prasarana sosial budaya 

1 100 8.441.512.009 86,05 

 

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa penggunaan 

anggaran pada tahun 2016 dapat dikatakan efektif dalam 

pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Surakarta. 

 

 

 

Banyaknya sasaran strategis yang berhasil dicapai dengan sumber 

daya yang efisien menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah 

mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan 

prinsip pengelolaan anggaran publik yang mengarah kepada 

terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good 

governance). dan prinsip. Dari 28 sasaran strategis dalam 

pencapaian misi Pemerintah Kota Surakarta, 23 sasaran tercapai 

secara efisien. Tabel berikut berkaitan dengan efisiensi anggaran 

dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Surakarta. 

 
 
 
 
 
 
 

No Sasaran Strategis 
Jumlah 

Indikator 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Anggaran  

Tingkat 
Efisiensi 

( % ) 

 Misi 1 (Waras)     

1 Meningkatnya kesadaran 

individu, keluarga dan 

masyarakat berperilaku 

hidup bersih dan sehat 

jasmani dan rohani 

1 102,7 4.200.908.872 7,91 

c. Analisa Efisiensi 
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No Sasaran Strategis 
Jumlah 

Indikator 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Anggaran  

Tingkat 

Efisiensi 

( % ) 

2 Meningkatnya kuantitas dan 

kualitas pelayanan 

kesehatan 

3 78,67 9.546.422.771` -7,19 

3 Meningkatnya perilaku 

masyarakat dan pelaku 

usaha yang peduli pada 

lingkungan sehat 

1 80 885.468.641 -2,48 

 Misi 2 (Wasis)     

4 Meningkatnya perluasan 

akses dan kualitas 

pendidikan masyarakat 

4 104,33 63.775.578.311 14,77 

5 Terwujudnya masyarakat 

dan angkatan kerja 

yangkreatif, inovatif, dan 

berdaya saing 

2 70,14 1.281.088.425 -16,78 

6 Meningkatnya pelestarian 

warisan karya budaya, 

adatistiadat, nilai-nilai seni 

budaya 

2 100 5.433.051.589 15,70 

7 Meningkatnya Prestasi 

Pemuda dan Olahraga 

2 118,93 3.944.770.990 27,16 

 Misi 3 (Wareg)     

8 Menurunnya PMKS 1 98,90 23.689.000 62,82 

9 Terjaganya ketersediaan 

pangan yang terjangkau 

3 100,66 10.828.244.588 12,82 

10 Meningkatnya 

pemberdayaan masyarakat 

dalam pembangunan 

kewilayahan 

3 98,06 3.198.805.159 17,25 

11 Meningkatnya 

pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak 

2 105,71 1.909.736.305 17,73 

12 Meningkatnya kesempatan 
kerja 

3 112,59 1.708.712.100 20,89 

13 Meningkatnya Pendapatan 

Asli Daerah 

1 142,86 788.670.800 101,37 

14 Meningkatnya jumlah 
investasi 

1 100 663.289.585 5,23 

15 Berkembangnya ekonomi 

kreatif dan kota tujuan 

wisata seni dan budaya 
 

2 98,84 2.287.405.391 21,36 
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No Sasaran Strategis 
Jumlah 

Indikator 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Anggaran  

Tingkat 
Efisiensi 

( % ) 

 Misi 4 (Mapan)     

16 Meningkatnya pengelolaan 

kota dengan memanfaatkan 

teknologi informasi (Solo 
Smart City ) 

3 75,36 2.671.773.372 9,69 

17 Meningkatnya Kapasitas dan 

Akuntabilitas Kinerja 

Birokrasi 

5 97,40 2.441.559.310 6,45 

18 Meningkatnya kualitas 

implementasi perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja pembangunan 

2 98,65 2.258.000.195 12,05 

19 Terkendalinya jumlah 

penduduk sesuai dengan 

dayadukung dan daya 

tampung lingkungan 

2 135,19 2.329.254.778 60,13 

20 Menurunnya konflik 

antargolongan 

1 95 102.616.400 26,00 

21 Menurunnya pelanggaran 
produk hukum daerah 

1 95,07 196.239.800 39,12 

 Misi 5 (Papan)     

22 Meningkatnya ketersediaan 

perumahan yang layak huni 

dan berkurangnya 
pemukiman kumuh 

4 98,51 17.721.977.886 27,77 

23 Meningkatnya kualitas 

sarana prasarana 

perhubungan yang 
berkualitas 

3 85,86 68.055.972.980 7,96 

24 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan persampahan 

1 97,80 3.962.133.473 9,16 

25 Meningkatnya kesiapsiagaan 

sistem antisipasi risiko 

kebencanaan 

1 0 1.423.022.650 -76,60 

26 Meningkatnya kuantitas dan 

kualitas Ruang Publik 

2 50 1.646.967.010 -43,20 

27 Tersedianya sarana 

prasarana ekonomi yang 

berdaya saing 

2 100 44.205.401.385 5,05 

28 Tersedianya sarana 

prasarana sosial budaya 

1 100 8.441.512.009 13,95 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Surakarta Tahun 

2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Surakarta Tahun 

2016. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKjIP Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja 

Pemerintah Kota Surakarta dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai 

baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran dan juga analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

Dalam tahun 2016 Pemerintah Kota Surakarta menetapkan sebanyak 28 (Dua 

Puluh Delapan) sasaran. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102,7% Kategori Sangat 

Berhasil. 

2. Sasaran 2 terdiri dari 3 Indikator dengan nilai 78,67%, Kategori Berhasil. 

3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 77,77%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

4. Sasaran 4 terdiri dari 4 Indikator dengan nilai 104,33%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

5. Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 70,14%, Kategori  Berhasil. 

6. Sasaran 6 terdiri dari 1 Indikator dengan nilai 100,00%,  Kategori Sangat 

Berhasil. 

7. Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,37%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

8. Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98,9%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

9. Sasaran 9 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 103,18%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

10. Sasaran 10 terdiri dari 3 Indikator dengan nilai 98,06%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

11. Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 105,70%, Kategori Sangat 

Berhasil. 
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12. Sasaran 12 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 112,59%, Kategori Sangat 

Berhasil 

13. Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 142,86%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

14. Sasaran 14 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

15. Sasaran 15 terdiri dari 2 Indikator dengan nilai 98,83%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

16. Sasaran 16 terdiri dari 3 Indikator dengan nilai 75,36%, Kategori Berhasil 

17. Sasaran 17 terdiri dari 5 Indikator dengan nilai 97,40%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

18. Sasaran 18 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 98,65%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

19. Sasaran 19 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 70,81%, Kategori Berhasil. 

20. Sasaran 20 terdiri dari 1 Indikator dengan nilai 95%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

21. Sasaran 21 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95,07%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

22. Sasaran 22 terdiri dari 4 Indikator dengan nilai 98,51%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

23. Sasaran 23 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 85,86%, Kategori Sangat 

Berhasil. 

24. Sasaran 24 terdiri dari 1 Indikator dengan nilai 97,8%, Kategori Berhasil. 

25. Sasaran 25 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0%, Kategori Tidak Berhasil. 

26. Sasaran 26 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 50%, Kategori Tidak 

Berhasil. 

27. Sasaran 27 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100%, Kategori Sangat 

berhasil. 

28. Sasaran 28 terdiri dari 3 Indikator dengan nilai 100%, Kategori Sangat 

berhasil. 
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Dari 28 (Dua Puluh Delapan) sasaran dapat disimpulkan bahwa : 

1. 21 ( Dua Puluh) sasaran atau 75,00%, melebihi target atau dikategorikan 

sangat berhasil, 

2. 5 (Lima) sasaran atau 17,76%, kurang dari target atau sesuai target dengan 

kategori berhasil,  

3. 2 (Dua) indikator atau 7,14% tidak mencapai target dengan kategori tidak 

berhasil. 

 

Dalam Tahun Anggaran 2016, untuk pencapaian kinerja 28 (Dua puluh Delapan) 

sasaran strategis yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta 

Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dianggarkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 

Anggaran sebesar Rp. 2.033.031.082.604,00 sedangkan realisasi anggaran 

mencapai Rp. 1.680.456.921.161,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 

82,65 (data sebelum dilakukan audit oleh BPK). 

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 

yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kota Surakarta Perubahan 

Tahun 2016 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran yang 

capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-

mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun 

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi 

motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surakarta ini, 

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Surakarta 

kepada pihak-pihak  terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang 

telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota 

Surakarta.  

 

Surakarta,       Maret  2017 

 

WALIKOTA SURAKARTA 
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NO PIAGAM 
NAMA PENGHARGAAN / 

KEJUARAAN / KEGIATAN 
KETERANGAN 

1  
 

KONI AWARD 

Tahun 2016 

 

 

 

 

 

Penghargaan 

diberikan oleh ketua 

KONI  

2  

 
Dinas Kependudukan & 

Pencatatan Sipil  

SINDO GOVERNMENT AWARD 

2016 

 

 

 

Penghargaan 

diberikan dari 

majalah SINDO (MNC 

Media Group) 

 

3  
 

WTP KE – 6 

Kota Surakarta secara 

berturut – turut mendapatkan 

penghargaan WTP dan Tahun 

2016 

 

 

Badan Pemeriksa 

Keuangan RI 

4  Dinas Pariwisata 

Kota Terbaik dengan 

Peringkat Tertinggi Aspek 

Tata Kelola Pariwisata Tahun 

2016 

 

 

Menteri Pariwisata 

 



 

 
 

  

 

NO PIAGAM 
NAMA PENGHARGAAN / 

KEJUARAAN / KEGIATAN 
KETERANGAN 

5  Dinas Koperasi & UMKM  

Penghargaan Satya Lencana 

Pembangunan Koperasi 

Tingkat Nasional  Tahun 2016 

 

Diterima pada 

tanggal 21 Juli 2016 

bertepatan dengan 

Peringatan Hari 

Koperasi di Kota 

Jambi 

 

6  Kelurahan Sumber 

Juara 1 Lomba Kelurahan 

Bersih & Hijau Tingkat 

Propinsi Jawa Tengah  

 

 

Diterima pada 

tanggal 13 Agustus 

2016 

 

 

7  
 

Dinas Koperasi & UMKM  

Category : POLICY MAKER 

Apresiasi dari Dunia 

Internasional terhadap upaya 

pemebedayaan pelaku UMKM 

di Kota Surakarta 

  

 

ICSB (Internasionall 

Council for Small 

Business) 

Tanggal 06-10-2016 

8  

 

 

 

 

 

Dinas Kesehatan 

Penghargaan Puskesmas 

Perkotaan Tingkat Propinsi 

Jawa Tengah Tahun 2016 

  

 

 

9  
 

ADIPURA KIRANA 

Kategori Kota Besar Tahun 

2016 

 

 

 

 

Diterima tanggal 23-

07-2016 



 

 
 

  

 

NO PIAGAM 
NAMA PENGHARGAAN / 

KEJUARAAN / KEGIATAN 
KETERANGAN 

10  
 

 

NATIONAL PROCURMENT 

AWARD 

Kategori 100% E-

Procurement tentang Aksi 

Pencegahan & Pemerantasan 

Korupsi Tahun 2016 

 

 

 

 

Diserahkan oleh 

Kepala LKPP 

11  

 
PENGHARGAAN WAHANA 

TATA NUGRAHA KENCANA 

TAHUN 2016 

 

 

 

 

 

Diserahkan oleh 

Wakil Presiden  

 

 

12  

 

 

LPSE AWARD 2016 

 

 

 

 

 

 

13  

 

BADAN PERENCANAAN 

DAN PEMBANGUNAN 

DAERAH  

Piagam Penghargaan 

ABDIBAKTITANI 

Unit Kerja Pelayanan 

Berprestasi Madya Atas Upaya 

Mnigkatkan Pelayanan Kepada 

Publik Tahun 2015 

 

 

 

 

Menteri Pertanian 

Republik Indonesia 

 

 

 



 

 
 

  

 

NO PIAGAM 
NAMA PENGHARGAAN / 

KEJUARAAN / KEGIATAN 
KETERANGAN 

14 

 

BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

Kabupaten/Kota Terbaik III 

dalam penyusunan Dokumen 

Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2015 

 

 

 

 

Gubernur Jawa 

Tengah 

15  

 

BADAN PENANAMAN 

MODAL DAN PERIZINAN 

TERPADU 

The Silver in Municipality 

Category 2015 

 

 

 

 

 

Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia 

16  

 

BADAN PENANAMAN 

MODAL DAN PERIZINAN 

TERPADU 

Penyelenggara Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Bidang 

Penanaman Modal (PTSP-PM) 

Kota Terbaik Kedua Tahun 

2014  

 

 

 

Badan Koordinasi 

Penanaman Modal 

Republik Indonesia 

17  

 

DINAS TATA RUANG KOTA 

Juara I Penghargaan Inovasi 

Manjemen  Bidang Pelayanan 

Jasa Perkotaan Tahun 2014 

 

 

 

 

 

Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia 

 



 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

(%) 

1 Meningkatnya 

kesadaran 

individu, 

keluarga dan 

masyarakat 

berperilaku 

hidup bersih dan 

sehat jasmani 

dan rohani 

1.1 Persentase 

Rumah Tangga 

Berperilaku Pola 

Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) 

(%) 55 56,5 102,7 

2 Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas 

pelayanan 

kesehatan 

2.1 Angka kematian 

ibu 

(%) 52,28 46,40 111,25 

2.2 Angka Kematian 

Bayi 

(%) 2,72 3,83 59,25 

2.3 Angka Kematian 

Balita 

(%) 3,45 4,64 65,50 

3 Meningkatnya 

perilaku 

masyarakat dan 

pelaku usaha 

yang peduli pada 

lingkungan 

sehat 

3.1 Cakupan 

pengawasan 

terhadap 

pelaksanaan 

dokumen 

lingkungan 

(AMDAL, UKL-

UPL, SPPL) (%) 

(%) 50,00 40,00 80,00 

4 Meningkatnya 

perluasan akses 

dan kualitas 

pendidikan 

4.1 APK : 

PAUD, 

SD, 

(%)  

57,30 

105,00 

 

86,83 

106,54 

 

151,54 

101,47 

 



 

 
 

  

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

masyarakat SMP 99,98 101,0 101,02 

4.2 APM : 

SD, 

SMP 

(%)  

97,82 

88,50 

 

95,16 

87,04 

 

97,28 

98,35 

4.3 Angka Kelulusan 

(AL) : 

SD 

SMP 

(%)  

 

100,00 

100,00 

 

 

100,00 

100,00 

 

 

100,00 

100,00 

4.4 Jumlah 

pengunjung 

perpustakaan / 

Taman Cerdas 

orang 532.024 468,582 101,5  

5 Terwujudnya 

masyarakat dan 

angkatan kerja 

yang kreatif, 

inovatif, dan 

berdaya saing 

5.1 Cakupan 

layanan 

pendidikan non 

formal  

(%) 2,40 2,40 100,00 

5.2 Cakupan 

serapan tenaga 

kerja terampil 

(%) 70,20 28,24 40,27 

6 Meningkatnya 

pelestarian 

warisan karya 

budaya, adat 

istiadat, nilai-

nilai seni budaya 

 

6.1 Rasio grup 

kesenian per 

10.000 

penduduk 

(%) 7,05 7,05 100,00 

7 Meningkatnya 

Prestasi Pemuda 

dan Olahraga 

7.1 Persentase atlet 

cabang olahraga 

yang mempunyai 

prestasi tingkat 

regional/ 

nasional/ 

internasional  

(%) 81,28 81,58 100,37 

7.2 Persentase 

pemuda/ 

(%) 32,00 44,00 137,50 



 

 
 

  

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

organisasi 

pemuda yang 

berprestasi di 

kancah regional/ 

nasional/ 

internasional  

8 Menurunnya 

PMKS 

8.1 Persentase 

penanganan 

PMKS 

(%) 5,43 5,37 98,9 

9 Terjaganya 

ketersediaan 

pangan yang 

terjangkau 

9.1 Produksi padi  

Produksi hasil 

peternakan  

Produksi 

budidaya ikan  

(ton) 

(ton) 

 

(ton) 

1398 

4014 

 

38 

1177 

5396 

 

39 

84  

134  

 

103  

9.2 Persentase 

Ketersediaan 

pangan utama 

yang terjangkau 

(%) 161,56 84,69 161,81 

9.3 Tingkat 

Terlindunginya 

Konsumen  

(%) 75,97 83,72 110,20 

10 Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat 

dalam 

pembangunan 

kewilayahan 

10.1 Persentase 

jumlah Swadaya 

Masyarakat 

terhadap total 

Program 

pemberdayaan 

masyarakat 

kelurahan  

(%) 11,00 11,43 103,09 

10.2 Persentase 

transmigran yang 

diberangkat kan 

(%) 15,38 11,43 79,97 

10.3 Persentase 

klaster Industri 

yang 

berkembang  

(%) 64,29 41,67 111,11 

11 Meningkatnya 

pemberdayaan/ 

11.1 Partisipasi 

angkatan kerja 

(%) 53,70 59,83 111,41 



 

 
 

  

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

perempuan dan 

perlindungan 

anak 

perempuan  

11.2 Cakupan 

perempuan dan 

anak korban 

kekerasan 

yangmendapat 

kan layanan 

bantuan hukum 

  

(%) 100 100 100 

12 Meningkatnya 

kesempatan 

kerja 

12.1 Persentase 

Pencari kerja 

yang 

ditempatkan 

 

(%) 74,89 56,05 74,84 

12.2 Persentase 

Pertumbuhan 

Tenaga Kerja 

KUMKM yang 

dibina  

(%) 2,01 2,22 110,44 

12.3 Persentase 

wirausaha baru  

(%) 2,00 3,05 152,50 

13 Meningkatnya 

Pendapatan Asli 

Daerah 

13.1 Persentase 

Kenaikan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)  

(%) 7,00 10,00 142,86 

14 Meningkatnya 

jumlah investasi 

14.1 Persentase 

Pertumbuhan 

Investasi  

(%) 5,68 121,47 100 

15 Berkembangnya 

ekonomi kreatif 

dan kota tujuan 

wisata seni dan 

budaya 

15.1 Jumlah 

kunjungan 

wisatawan  

(orang) 4.500.000 4.395.550 97,67 

15.2 Persentase 

Penerapan 

inovasi 

(%) 6,00 6,00 100 

16 Meningkatnya 

pengelolaan kota 

16.1 Persentase SKPD 

yang 

(%) 17,07 21,95 128,59 



 

 
 

  

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

dengan 

memanfaatkan 

teknologi 

informasi (Solo 

Smart City) 

Melaksanakan 

integrasi aplikasi 

E-governance  

16.2 Persentase SKPD 

yang 

menerapkan 

pengelolaan arsip 

secara baku 

(%) 45,26  97,47 

16.3 Ketersediaan 

SOP persandian 

Ada 0  0 

17 Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Akuntabilitas 

Kinerja Birokrasi 

17.1 Maturitas SPIP 

(Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah) 

Pemerintah Kota 

Surakarta 

(%) 2,50 2,98 119 

17.2 Opini BPK 

terhadap laporan 

keuangan daerah 

Opini WTP Proses 

Audit BPK 

Proses 

Audit BPK 

17.3 Persentase 

pelayanan 

kecamatan yang 

memenuhi 

standar ISO 

9001:2008 

(%) 45,00 37,915 84,26 

17.4 Persentase 

penurunan 

pelanggaran 

disiplin aparatur 

(%) 0,076 0,090 81,58 

17.5 Persentase 

kepemilikan 

dokumen 

administrasi 

kependudukan 

(%) 89,60 93,66 102 

18 Meningkatnya 

kualitas 

18.1 Persentase 

ketersediaan 

(%) 0,03 0,03 100 



 

 
 

  

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

implementasi 

perencanaan, 

pengendalian 

dan evaluasi 

kinerja 

pembangunan 

data 

perencanaan 

sesuai Standar 

Kebutuhan 

Layanan Data 

 

18.2 Hasil AKIP 

(Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah) 

bernilai Baik : 

Nilai EKPPD 

/LPPD 

Hasil Evaluasi 

LKjIP 

 

Nilai  

 

 

 

3.00 

 

60(B) 

 

 

 

 

3,19 

 

53,78 

 

 

 

 

106,33 

 

89,63 

19 Terkendalinya 

jumlah 

penduduk sesuai 

dengan daya 

dukung dan 

daya tampung 

lingkungan 

19.1 Cakupan Peserta 

KB Aktif  

(%) 67,30 79,33 117,88 

19.2 Rata-rata Laju 

pertumbuhan 

Penduduk  

Angka 0,8 0,19 23,75 

20 Menurunnya 

konflik antar 

golongan 

20.1 Persentase 

kelompok 

masyarakat yang 

mendapatkan 

peningkatan 

wawasan 

kebangsaan 

(%) 54,86 52,12 95,00 

21 Menurunnya 

pelanggaran 

produk hukum 

daerah 

21.1 Persentase 

Penyelesaian 

Pelanggaran 

Perda 

(%) 78,10 74,25 95,07 

22 Meningkatnya 

ketersediaan 

perumahan yang 

layak huni dan 

berkurangnya 

22.1 Persentase 

Penurunan RTLH 

(%) 95,16 95,16 100 

22.2 Persentase 

Lingkungan yang 

sehat dan aman 

(%) 93,47 92,79 99,27 



 

 
 

  

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

pemukiman 

kumuh 

yang didukung 

dengan PSU  

22.3 Persentase 

rumah tangga 

pengguna air 

bersih  

(%) 85,00 81,05 95,35 

22.4 Persentase 

Rumah tangga 

bersanitasi 

(%) 98,00 97,42 99,41 

23 Meningkatnya 

kualitas sarana 

prasarana 

perhubungan 

yang berkualitas 

23.1 Persentase 

panjang jaringan 

jalan dalam 

kondisi baik 

(%) 75,59 80 105,83 

23.2 Persentase 

Panjang 

jembatan dalam 

Kondisi baik 

(%) 86,00 87,5 101,74 

23.3 Persentase 

operasional 

koridor BST yang 

terlayani  

(%) 28,57 14,29 50,02 

24 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

persampahan 

24.1 Persentase 

penanganan 

sampah 

(%) 96,73 94,6 97,8 

25 Meningkatnya 

kesiapsiagaan 

sistem antisipasi 

risiko 

kebencanaan 

25.1 Persentase 

kelurahan 

tangguh bencana 

(%) 1,96 0 0 

26 Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas Ruang 

Publik 

26.1 Persentase 

penambahan 

luasan ruang 

publik 

(%) 0,00 0 100 

26.2 Rasio ruang 

terbuka hijau 

publik 

(%) 9,72 9,72 100 



 

 
 

  

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
(%) 

27 Tersedianya 

sarana 

prasarana 

ekonomi yang 

berdaya saing 

27.1 Persentase pasar 

rakyat yang 

representatif  

(%) 65,91 63,64 100 

27.2 Persentase 

tersedianya 

prasarana umum 

di kluster 

ekonomi kreatif 

(%) 8,00 8,00 100 

28 Tersedianya 

sarana 

prasarana sosial 

budaya 

28.1 Cakupan Benda, 

Situs dan 

Kawasan Cagar 

Budaya yang 

dilestarikan 

(%) 44,77 44,77 100 

28.2 Persentase 

sarana 

penyelengaraan 

seni dan budaya 

yang 

respresentatif 

(%) 74,92 100 100 

28.3 Persentase 

tempat ibadah 

yang dibina 

(%) 43 43 100 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RKPD tahun 2016 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2016-2021. Oleh karena itu 

penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan dalam 

RKPD kota Surakarta tahun 2016 mengacu pada tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021. Hal ini perlu 

dilakukan untuk dapat mengarahkan pembangunan di Kota Surakarta agar 

dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 

2016-2021. 

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2015-

2021 sebagai berikut: 

Hasil perumusan prioritas pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016 secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

  Tabel 3.1 
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Surakarta 

Tahun 2016 
 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Misi 1. 
Mewujudkan 
sumber daya 
manusia yang 
berkualitas 

 Prioritas Tahun 2016 Peningkatan 
kualitas pendidikan, kesehatan, 
pembangunan karakter, dan 
penguasaan IPTEK (ilmu 
pengetahuan, tehnologi) dan seni 
budaya dalam rangka menghasilkan 
SDM yang berdaya saing di pasar 
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan 
pariwisata. 

 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Pendidikan Misi 2 Wasis: 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
cerdas, 
berkualitas, 
berdaya saing, 

mandiri dan 
berkarakter 
menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur 
dan melestarikan 
warisan budaya 

 Implementasi penuntasan wajib 
belajar pendidikan dasar 9 tahun 
baik bagi laki-laki dan perempuan 
secara adil dan setara sebagai 
bagian dari Program Indonesia 
Pintar melalui wajib belajar 12 

tahun bebas pungutan, dan 
memperbesar akses warga miskin 
untuk mendapatkan pendidikan 
tinggi 

 Meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia agar memiliki 
kecakapan hidup kompetitif untuk 
meningkatkan peluang usaha dan 
pendapatan.  

 Peningkatan kualitas pendidikan 
vokasi dan pendidikan non formal 
dalam rangka membekali angkatan 
kerja dengan keahlian di 
bidangnya guna menekan angka 
pengangguran terbuka di masa 
mendatang. 

 Perluasan Pendidikan PAUD untuk 
membantu kualitas pendidikan 
usia dini. 

 Peningkatan Kualitas tenaga 
pendidik dengan kualifikasi yang 
tersertifikasi 

 Penguatan SDM yang mendorong 
inovasi. 

 Kesehatan Misi 1 Waras: 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
sehat jasmani, 
rohani, dan sosial 
dalam lingkungan 
hidup yang sehat  

 

 Pengurangan Angka Kematian Ibu 
(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) 
dan Angka Kematian Balita 
(AKABA) 

 Pencegahan dan penanggulangan 
penyakit menular (Demam 
Berdarah, Tb Paru dan HIV/AIDS) 

 Peningkatan mutu dan standar 
pelayanan kesehatan dasar dan 
pelayanan kesehatan rujukan yang 
dapat dijangkau masyarakat tidak 
mampu 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Mengotimalkan pelayanan RSUD 
dengan model BLUD. 

 Kebudayaan Misi 2 Wasis: 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
cerdas, 

berkualitas, 
berdaya saing, 
mandiri dan 
berkarakter 
menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur 
dan melestarikan 
warisan budaya 

Peningkatan pengelolaan kekayaan 
budaya daerah, dan pemasaran 
wisata seni budaya di tingkat 
regional, nasional dan internasional 

 Pemuda dan 
Olahraga 

Misi 2 Wasis: 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
cerdas, 
berkualitas, 
berdaya saing, 
mandiri dan 
berkarakter 
menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur 
dan melestarikan 
warisan budaya 

 Peningkatan penyelenggaran event 
olah raga dengan  pengembangan 
ekonomi kreatif pemuda  

 Peningkatan sarana dan prasarana 
olah raga kota yang lengkap, 
menjadi modal bagi event-event 
olahraga nasional dan 
internasional 

 Misi 2 

Mewujudkan 
peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
umum 

  

 Kepegawaian 
dan Diklat 

 

Misi 4. Mapan 

Mewujudkan 
masyarakat yang 
tertib, aman, 
damai, 
berkeadilan, 
berkarakter, dan 
berdaya saing 
melalui 
pembangunan 

Penataan organisasi perangkat 
daerah dan kepegawaian 
(rekruitmen, penetapan, mutasi 
maupun promosi) guna mendukung 
gerakan anti korupsi dan budaya 
kerja, serta kualitas pelayanan 
publik 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

daerah yang 
akuntabel 
(sektoral, 
kewilayahan, dan 
kependudukan) 
dan tata kelola 
pemerintahan 

yang efektif, 
efisien, bersih, 
responsif dan 
melayani. 

Keuangan 

 

Misi 4. Mapan 

 

Peningkatan Pengelolaan Aset dan 
Keuangan Daerah secara efisien dan 
akuntabel 

Sekretariat 
Daerah 

 

Misi 4. Mapan 

 

 Perbaikan Regulasi kebijakan 
daerah yang tepat berbasis akurasi 
data dan diimplementasikan 
berbasis sanksi yang jelas atas 
segala bentuk pelanggaran/ 
pengabaian 

 Peningkatan sistem akuntabilitas 
kinerja pembangunan daerah 

 Peningkatan Kerjasama antar 
daerah (KAD) dan dunia privat 
bersifat strategis. 

Pengawasan 

 

Misi 4. Mapan 

 

Peningkatan Kemitraan dan 
Partisipasi Masyarakat untuk 
pengawasan penyelenggaraan 
pelayanan publik dan pembangunan 
daerah   

Sekretariat 
DPRD 

 

Misi 4. Mapan 

 

Peningkatan sinergitas hubungan 
antara pemerintah dan DPRD yang 
efektif dalam pelaksanaan fungsi 
regulasi, fungsi anggaran, dan 
fungsi pengawasan. 

Penelitian dan 
Pengembangan 

Misi 4. Mapan 

 

 Pengembangan Sistem inovasi 
daerah. 

 Membangun jejaring dengan 
lembaga lokal, nasional dan 
internasional dalam 
pengembangan SIDA. 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Pembangunan dan optimalisasi 
pusat inovasi daerah (SPT, pusat 
inovasi budaya) 

 Penataan peraturan perundang-
undangan inovasi. 

 Penguatan akses teknologi 

 Komunikasi dan 
Informatika 

Misi 4. Mapan 

 

 Optimalisasi semua fungsi media 
komunikasi berbasis tehnologi 
informasi maupun tradisional 
mendukung pemasaran daya saing 
kota.   

 Penyusunan sistem informasi SIDa 
yang terintegrasi berbasis IT. 

 Perpustakaan Misi 4. Mapan 

 

 Penyempurnaan pembangunan 
perpustakaan daerah yang lengkap 
dan nyaman. 

 Optimalisasi dan peningkatan 
pelayanan perpustakaan daerah. 

 Peningkatan pembinaan 
perpustakaan masyarakat dan 
sekolah 

 Peningkatan minat masyarakat 
untuk gemar membaca. 

 Peningkatan pemanfaatan koleksi 
buku sebagai sarana edukatif 
inspiratif dan rekreatif. 

 Kearsipan Misi 4. Mapan 

 

 Peningkatan pengeloaan arsip 
dengan teknik kearsipan sesuai 
kaidah ketatalaksanaan kearsipan 
yang modern. 

 Penyediaan arsip aktif dan inaktif 
sebagai sumber edukatif. 

 Perencanaan 
pembangunan 

Misi 4. Mapan 

 

 Peningkatan kapasitas aparatur 
perencana SKPD dalam rangka 
perencanaan pembangunan. 

 Penyusunan dokumen RPJMD 
Kota Surakarta, dan Renstra 
SKPD, dan Penyusunan dokumen 
perencanaan multi sektor yang 
telah habis masa berlakunya. 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Pengembangan database 
perencanaan dan evaluasi hasil 
kinerja pembangunan. 

 Integrasi lembaga riset dan 
perguruan tinggi dengan industri 
dan kelompok masyarakat. 

 Statistik  Peningkatan penyediaan dan 
pengelolaan data statistik untuk 
kepentingan perencanaan dan 
evaluasi kinerja pembangunan 
daerah. 

 Misi 3. 
Mewujudkan 
keamanan dan 
ketertiban kota 

 Prioritas 2016  

Peningkatan partisipasi masyarakat 
dan unsur pemangku kepentingan 
untuk tertib hukum dan 
memantapkan kondusivitas kota 

 Ketenteraman, 
ketertiban 
umum, dan 
perlindungan 
masyarakat  

Misi 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, 
efisien, bersih, 
responsif dan 
melayani. 

 Pengembangan wawasan 
kebangsaan dari semua latar 
belakang kelompok masyarakat 
untuk mencegah timbulnya 
bencana sosial  

 Peningkatan Perlindungan 
masyarakat dari ancaman bencana  

 meningkatnya keamanan, 
ketertiban dan kenyamanan  
lingkungan kota 

 Misi 4. 

Mewujudkan 
perekonomian 
daerah yang 
mantap 

 Prioritas 2016 pada misi 4: 

Peningkatan kualitas daya saing 
sumber daya ekonomi dan insentif 
investasi untuk pertumbuhan 
kesejahteraan yang inklusif) 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Penanaman 
Modal 

Misi 3 Wareg : 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 

kebutuhan dasar 
jasmani dan 
rohani 

 Peningkatan investasi dengan 
prioritas pada ketersediaan sistem 
informasi layanan investasi yang 
terintegrasi dan ramah pasar 
berbasis pada keunggulan daerah 
(core competence). 

 Peningkatan pelayanan perijinan 
melalui PTSP dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan 
teknologi informasi. 

 Pengembangan investasi di Solo 
wilayah Utara. 

 Penyusunan prosedur perijinan 
investasi. 

 Ketenagakerjaan  Misi 3 Wareg : 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 
kebutuhan dasar 
jasmani dan 
rohani 

Penciptaan lapangan kerja, mata 
pencaharian berkelanjutan dan 
pertumbuhan berkeadilan melalui 
pengurangan jumlah kaum muda 
yang menganggur. 

 Pertanian Misi 3 Wareg : 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 
kebutuhan dasar 
jasmani dan 
rohani 

Peningkatan produktivitas Hasil 
Pertanian, Peternakan, Perikanan 
Darat, ditekankan pada diversifikasi 
pengolahan hasil Pertanian, 
Peternakan, perikanan darat 
berbasis tehnologi tepat. 

 Ketahanan 
Pangan 

Misi 3 Wareg : 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 
kebutuhan dasar 
jasmani dan 
rohani 

 Peningkatan ketersediaan, 
kecukupan, stabilitas, 
aksesibilitas, kualitas, kuantitas, 
keterjangkauan serta keamanan 
pangan secara berkesinambungan 

 Pengamanan stok cadangan 
pangan 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Perdagangan Misi 3 Wareg : 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 

kebutuhan dasar 
jasmani dan 
rohani 

 Penerapan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) kepada pelaku 
usaha dalam distribusi dan 
peredaran produk barang dan jasa. 

 Peningkatan temu usaha antara 
eksportir UKM potensial ekspor 
dan Kementerian Perdagangan. 

 Perlindungan konsumen dan 
menumbuhkan kesadaran pelaku 
usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen. 

 Revitalisasi dan rehabilitasi pasar 
tradisional, terutama 
Pembangunan Pasar Klewer. 

 Pengendalian harga kebutuhan 
bahan pokok 

 Perindustrian Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 
kebutuhan dasar 
jasmani dan 
rohani 

 Pengembangan industri kreatif dan 
pengembangan sertifikasi/ 
standarisasi industri untuk 
peningkatan daya saing kota 

 Pengurangan ketergantungan 
bahan baku impor yang tinggi. 

 Peningkatan sertifikasi produk 
industri dan usulan regulasi 
Sertifikat Higienis. 

 Optimalisasi pendayagunaan 
HAKI, informasi dan komersialisasi 
inovasi teknologi dan hasil. 

 Peningkatan kemitraan 
Stakeholders (SKPD, lembaga 
swadaya masyarakat, dan 
perbankan) untuk pengembangan 
industri kreatif  

 Penguatan kebijakan industri dan 
klaster IKM dengan kerangka 
rantai nilai. 

 Penguatan difusi teknologi bagi 
klaster industri untuk 
meningkatkan nilai tambah  

 Pemberian bantuan peralatan 
kerja/ peralatan produksi klaster 
industri. 

 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Perluasan pemasaran sektor 
industri pengolahan (makanan, 
obat, jamu, kosmetik herbal/agro, 
tekstil dan produk tekstil).  

 Peningkatan Ketersediaan tenaga 
kerja yang berkualitas sesuai 
kebutuhan dunia usaha industri. 

 Pembinaan dan pengembangan 
kemampuan teknis IKM. 

 Pemberian fasilitasi pelatihan dan 
kemitraan bagi IKM/Pemula. 

 Koperasi dan 
UMKM 

Misi 3 Wareg : 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 
kebutuhan dasar 
jasmani dan 
rohani 

 Peningkatan produktivitas Usaha 
Mikro Kecil Menengah dan 
Koperasi (UMKMK). 

 Peningkatan jumlah wirausaha di 
kalangan muda yang 
berkelanjutan.  

 Peningkatan kuantitas dan 
kualitas koperasi aktif 

 Pertumbuhan usaha Penguatan 
kelembagaan, melalui 
partumbuhan klaster UMKM 

 Optimalisasi Kemitraan dengan 
BUMN dan BUMD melalui program 
CSR (Corporate Social 
Responsibility)  

 Peningkatan aksesibilitas UMKMK 
terhadap lembaga 
keuangan/pembiayaan mikro 

 Pariwisata Misi 3 Wareg : 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 
kebutuhan dasar 
jasmani dan 
rohani 

 Pemasaran wisata seni budaya di 
tingkat regional, nasional dan 
internasional melalui program 
kemitraan antar pelaku pariwisata 
serta melibatkan pemuda.  

 Pengembangan industri kreatif 
pendukung daya saing pasar 
pariwisata. 

 Pengembangan destinasi wisata 
unggulan. 

 Kelautan dan Misi 3 Wareg :  Peningkatan Produktivitas hasil 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 

 

 

 

Perikanan Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 
kebutuhan dasar 
jasmani dan 

rohani 

perikanan budidaya.  

 Diversifikasi pengolahan hasil 
perikanan berbasis teknologi tepat 
guna. 

 Penyebarluasan informasi 
keberadaan pasar ikan kepada 
masyarakat dan Promosi Gemar 
Makan Ikan. 

 Misi 5: 
Terwujudnya 
lingkungan 
hidup yang 
baik dan sehat 

 Prioritas RKPD 2016: 

penertiban administrasi pertanahan 
dan Penataan ruang kota yang 
sinergis, berkeadilan dan 
berwawasan lingkungan sehat 

 Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang   

Misi 5. Papan :  

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

 Penyusunan RDTRK dan Dokumen 
RTBL sampai pada tingkat 
kedetilan tertentu sehingga bisa 
menjadi acuan perijinan 
pemanfaatan ruang, terutama 
beberapa Kawasan dengan 
perkembangan cepat tumbuh. 

 Peningkatan Keterpaduan 
implementasi rencana dari 
dokumen tata ruang kota 
Surakarta berikut: 

 dokumen RTRW 

 Rencana Induk Sistem 
Pengembangan Air  Minum 
(RISPAM) 

 Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman (RP2KP) 

 Perda Bangunan Gedung 

 Strategi Sanitasi Kota (SSK) 

 Strategi Pengembangan 
Permukiman dan Infrastruktur 
Perkotaaan (SPPIP) 

 Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (RP3KP) 

 RPIJ2M 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Ketegasan pembangunan 
infrastruktur entitas kawasan 
diprioritaskan pada Kawasan 
Strategis Kota (KSK) yang 
ditetapkan dalam RTRW (RPIJ2M 
)Kota Surakarta). 

 Lingkungan 
Hidup 

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

 

 Peningkatan pengelolaan dan 
pengurangan sampah menuju TPA 
sampai mencapai concept Zero 
Waste. 

 Pencegahan degradasi lingkungan 
dan mengatasi perubahan iklim di 
Kota Surakarta. 

 Peningkatan ketaatan hukum 
pelaku usaha dalam pengelolaan 
limbah, dan peningkatan 
pengawasan pelaksanaan 
dokumen lingkungan (AMDAL dan 
UKL/UPL). 

 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau 
Kota yang memenuhi persyaratan 
ekologi, sosial dan ekonomi.  

 Pertanahan 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 

Peningkatan sertifikasi tanah 
bekerjasama dengan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN).  



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Misi 6: 
Terwujudnya 
perlindungan 
sosial 

 Prioritas tahun 2016: 

Perlindungan warga dan 
kesejahteraan sosial yang 
berkeadilan dan inklusif) 

 Sosial Misi 3 Wareg : 

Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 
kebutuhan dasar 
jasmani dan 
rohani 

 Meningkatnya upaya dan kerjasama 
dalam penanganan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) 

 Peningkatan pemenuhan 
kebutuhan dasar, dan jaminan 
sosial bagi PMKS. 

 

 Kependudukan 
dan Catatan 
Sipil 

Misi 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, 
efisien, bersih, 
responsif dan 
melayani 

 Peningkatan kualitas dan fasilitas 
dalam pelayanan administrasi 
kependudukan dan catatan sipil 
berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

 Peningkatan pengelolaan database 
kependudukan dan penyebarluasan 
data kependudukan kepada 
masyarakat. 

 

 Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

Misi 4 Mapan  Peningkatan kualitas hidup anak 
dan perempuan  

 Pengurangan diskriminasi terhadap 
perempuan dalam kehidupan 
politik, eknomi dan publik. 

 Peningkatan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak dari tindak 
kekerasan. 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Pengendalian 
penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

Misi 4 Mapan  Perluasan cakupan peserta 
Keluarga Berencana  

 Peningkatan kesehatan reproduksi, 
menuju keluarga sejahtera di Kota 
Surakarta 

 Pemberdayaan 
masyarakat dan 
desa 

Misi 3 Wareg : 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
produktif, mandiri 
dan berkeadilan  
mampu memenuhi 
kebutuhan dasar 
jasmani dan 
rohani 

 Peningkatan kebijakan berbasis 
pemberdayaan ekonomi dan 
pemberdayaan komunitas sosial. 

 Peningkatan kemitraan dalam 
integrasi program pemberdayaan 
masyarakat. 

 

 Misi 7: 
Mewujudkan 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
perkotaan yang 
cukup dan 
berkualitas 

 Prioritas tahun 2016 pada misi 7: 

Peningkatan kualitas sarpras kota 
untuk pemerataan pertumbuhan 
antar wilayah dan meningkakan 
daya saing kota) 

 Perhubungan Misi 5. Papan :  

Mewujudkan 
Surakarta nyaman 
melalui 

pemenuhan 
kebutuhan 
perumahan dan 
permukiman,  
tempat untuk 
berusaha dan 
berkreasi, 
pembangunan 
infrastruktur dan 
fasilitas umum 
perkotaan yang 
berkeadilan, serta 
berwawasan 
kependudukan, 
lingkungan, dan 
budaya 

 Integrasi penataan ruang dengan 
pemenuhan aksesibilitas 
transportasi, terutama 
mengarahkan pembangunan pada 
kawasan-kawasan tertinggal di 

Surakarta bagian Utara. 

 Interkoneksi antar moda 
transportasi udara, kereta api dan 
jalan raya untuk mengurangi 
kemacetan. 



 

 
 

  

 

No 
Prioritas Misi 

RPJP Tahap ke-
3 / Urusan 

Misi RPJMD yang 
terkait 

Sasaran RKPD Tahun 2016 

 Perumahan 
rakyat dan 
kawasan 
pemukiman 

Misi 5. Papan  Pemenuhan lahan dan perumahan  

 Peningkatan kualitas padat kumuh 
melalui pembangunan vertical 
rumah susun (rusunawa atau 
rusunami). 

 Peningkatan kualitas padat kumuh 
melalui peremajaan kota (urban 
renewal) 

 Peningkatan kualitas padat kumuh 
melalui relokasi (resettlement) 
hunian illegal.  

 Implementasi Pelaksanaan Perda No 
10 Tahun 2011 tentang 
Pemakaman. 

 Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang   

Misi 5. Papan 

 

 

 

 

 Penyediaan infrastruktur, jaringan 
air bersih di kota  bagian utara. 

 Penyediaan infrastruktur 
perhubungan seperti jalan, dan 
jaringan transportasi kota bagian 
Utara. 

 

 




