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NOTA PENGANTAR 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 

WALIKOTA SURAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; 

Yang kami hormati Pimpinan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan 

wartawan baik media cetak maupun elektronik serta hadirin yang 

berbahagia; 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat 

Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, 

pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir pada 

acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta Tahun 

Anggaran 2017. 

Pada kesempatan yang baik ini tidak lupa kami sampaikan ucapan 

terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah DPRD 

yang telah mengagendakan rapat paripurna ini sehingga penyampaian 

LKPJ dapat tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku.  

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan kewajiban 

yang harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD yang memuat 

hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama satu tahun. 

Laporan ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah, khususnya kinerja 

Walikota dan Wakil Walikota dalam mengimplementasikan visi dan misi 

yang telah dituangkan dalam RPJMD.  
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 

2016 tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021, Visi Walikota-

Wakil Walikota Surakarta terpilih ditetapkan sebagai visi pembangunan 

jangka menengah daerah Tahun 2016–2021, yaitu “Terwujudnya 

Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera”. 

Guna mencapai visi tersebut dilaksanakan melalui misi yang dikenal 

dengan 3WMP, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang 

Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan.” 

Sebagaimana dipahami bersama bahwa Penjabaran misi RPJMD 

Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dilakukan dengan menyelaraskan misi 

kepala daerah terpilih dengan misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-

2025 yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Misi Waras adalah mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan 

rohani dalam lingkungan hidup yang sehat; 

2. Misi Wasis adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, 

berdaya saing, mandiri, berkarakter, dan menjunjung tinggi nilai–nilai 

luhur dan melestarikan warisan budaya daerah; 

3. Misi Wareg adalah mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri 

dan berkeadilan serta mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani 

dan rohani; 

4. Misi Mapan adalah mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, 

damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui 

pembangunan daerah yang akuntabel (baik aspek sektoral, 

kewilayahan dan kependudukan) serta tata kelola pemerintahan yang 

efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani;  

5. Misi Papan adalah mewujudkan Surakarta yang nyaman melalui 

pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman dan 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang 

berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan dan 

budaya. 



3 
 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Selanjutnya berpedoman pada RPJMD dan Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Surakarta, ditetapkan Peraturan Walikota 

Surakarta Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Walikota Surakarta Nomor 12–A Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 yang merupakan 

penjabaran tahun kedua RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021. 

Tema pembangunan Kota Surakarta dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2017 adalah “Meningkatkan Jejaring Perdagangan, 

Pariwisata, dan Budaya untuk Memperkuat Produktivitas Kota”. 

Dengan tema tersebut maka pembangunan Tahun 2017 difokuskan pada 

upaya peningkatan jejaring pemasaran produk berbasis perdagangan, 

pariwisata dan budaya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. 

Untuk dapat melaksanakan sasaran pembangunan Tahun 2017 

Pemerintah Kota Surakarta mensinergikan program dan kegiatan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan, investasi dan pendanaan lainnya dari masyarakat. 

Khususnya dalam pembangunan infrastruktur, sinergitas program dan 

kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kota dilaksanakan sesuai 

dengan arah pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur kota 

diarahkan pada pengembangan kawasan inti kota (inner city), kawasan 

pusat bisnis di wilayah utara, kawasan industri kreatif, kawasan industri 

kreatif batik, kawasan pertanian dan kawasan budaya ekologi. 

Beberapa kebijakan nasional dan regional yang berpengaruh 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2017 

antara lain :  

1. Penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
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Daerah, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Surakarta. 

2. Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG‟s) 

yang belum signifikan, utamanya Akses Sanitasi 100%, Kawasan 

Kumuh 0% dan Fasilitas Air Bersih 100% serta penurunan angka 

kemiskinan. 

3. Mengembangkan kota cerdas (smart city) yang berdaya saing dan 

berbasis teknologi dan budaya lokal melalui penggunaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 

2017 berkaitan erat dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 

karena kebijakan dan arah pembangunan diwujudkan dalam APBD. APBD 

Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017. Berikut penjelasan kinerja APBD Tahun 

Anggaran 2017 dinilai berdasarkan realisasi per tanggal 31 Desember 

2017 sebelum diaudit oleh BPK RI: 

1. Pendapatan daerah dari rencana anggaran sebesar 

Rp.1.797.903.966.264,00 terealisasi sebesar 

Rp.1.803.915.423.158,91 atau 100,33% dengan rincian : 

a.  Pendapatan Asli Daerah dari rencana anggaran sebesar                                                                               

Rp.492.503.909.101,00 terealisasi Rp.527.538.846.221,91 atau 

107,11%.  



5 
 

b.  Dana Perimbangan dari rencana anggaran sebesar                                 

Rp. 1.085.640.267.163,00 terealisasi Rp. 1.048.161.106.387,00 

atau 96,55%.  

c.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari rencana anggaran 

sebesar Rp. 219.759.790.000,00 terealisasi 

Rp.228.215.470.550,00 atau 103,85%.  

2. Belanja daerah dari rencana anggaran sebesar 

Rp.1.988.514.929.756,26 terealisasi sebesar 

Rp.1.768.346.964.316,00 atau 88,93% dengan rincian : 

a. Belanja Tidak Langsung dari alokasi anggaran sebesar                                         

Rp.809.990.112.305,00 terealisasi Rp. 737.482.501.879,00 

atau 91,06 %. 

b. Belanja Langsung dari alokasi anggaran 

Rp.1.178.614.817.451,26 terealisasi Rp. 1.030.864.462.437,00 

atau 87,46%. 

3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan daerah dari rencana anggaran sebesar 

Rp.230.633.010.036,26 terealisasi sebesar 

Rp.230.667.296.536,26 atau 100,01 %. 

b. Pengeluaran pembiayaan daerah dari rencana anggaran 

sebesar Rp.40.022.046.544,00 terealisasi sebesar 

Rp.40.022.046.090,00 atau 100,00%. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 Pemerintah Kota Surakarta 

mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk pembangunan Pasar 

Klewer Timur sebesar Rp. 48.000.000.000,00 namun tidak dapat 

terlaksana karena mengalami gagal lelang. Selanjutnya Pemerintah Kota 

Surakarta telah melakukan upaya kepada Kementerian Perdagangan 

agar alokasi dana tugas pembantuan tersebut dapat dialokasikan kembali 

pada tahun anggaran 2018. 
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Merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses 

pembangunan Kota Surakarta adalah adanya pendanaan pembangunan 

dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Pada Tahun 2017 

Pemerintah Kota Surakarta menerima dan mengelola dana TJSP senilai 

Rp.3.057.550.000,00 yang teralokasikan pada 15 kegiatan.  

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dari tujuan pembangunan 

daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

Untuk mewujudkan misi Waras, tema pembangunan Tahun 2017 

dititikberatkan pada Perwujudan Pencakupan Akses dan Kualitas Layanan 

Dasar Kesehatan. Intervensi program dan kegiatan yang mendukung 

misi Waras, dengan masyarakat yang sehat diharapkan semakin kreatif 

dan produktif dalam mengupayakan mata pencahariannya, sehingga 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi Waras mempunyai dua 

tujuan utama yaitu : 

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, 

Promosi dan Preventif Kesehatan Masyarakat secara Jasmani dan 

Rohani. Pencapaian Indikator Utama Tujuan ini pada Tahun 2017 

adalah Angka Harapan Hidup sebesar 77,03 tahun dari target 

RPJMD sebesar 77,11 tahun, dikarenakan belum optimalnya 

aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sehingga 

perlu meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan. 

Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini sebagai 

berikut : 

a. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat 

berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani yang 

dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan 

diantaranya: kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup 

sehat, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah 
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kesehatan, pencegahan penularan penyakit endemik/ 

epidemik serta pemberian makanan tambahan dan vitamin. 

b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan 

yang dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan 

diantaranya: kegiatan pertolongan persalinan bagi ibu hamil, 

pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita, 

peningkatan kesehatan masyarakat, pembangunan 

Puskesmas Pembantu Karangasem dan Joyosuran, 

pembangunan Puskesmas Nusukan dan Purwodiningratan, 

pembangunan RSUD Semanggi serta pembiayaan jaminan 

kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 

50.605 orang. 

Prestasi/penghargaan Urusan Kesehatan Tahun 2017 yang dicapai 

adalah Puskesmas Pajang sebagai Puskesmas Ramah Anak 

Terbaik, Juara 1 Lomba Sekolah Sehat Nasional 2017, dan 

Puskesmas Gilingan sebagai juara II tingkat nasional kategori 

Puskesmas Terakreditasi Paripurna dengan Upaya Peningkatan 

Mutu dan Keselamatan Pasien Terbaik. 

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota. Pencapaian Indikator 

Utama Tujuan ini pada tahun 2017 adalah Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 50,49 dari target RPJMD sebesar 

41,04. Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini 

adalah: Meningkatnya partisipasi masyarakat dan perilaku pelaku 

usaha yang peduli pada lingkungan sehat, yang dilakukan melalui 

beberapa program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup 

diantaranya kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan 

prasarana dan sarana persampahan, penataan RTH, serta 

pengendalian dampak perubahan iklim. 
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Prestasi/ penghargaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 yang 

dicapai adalah Adipura Kategori Kota Besar dan Juara 1 Lomba 

Hemat Energi dan Air antar Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Untuk mewujudkan misi Wasis, tema pembangunan Tahun 2017 

dititikberatkan pada Perwujudan Pencakupan Akses dan Kualitas Layanan 

Dasar Pendidikan. Intervensi program dan kegiatan yang mendukung 

misi Wasis, diharapkan kecerdasan, keahlian, profesional dan kompetensi 

masyarakat akan memecahkan segala permasalahan kota dengan tetap 

menanamkan budi pekerti luhur. Misi Wasis mempunyai dua tujuan 

utama yaitu : 

1. Terwujudnya Pendidikan untuk Semua yang Berkarakter, Unggul 

dan Berkeadilan. Pencapaian Indikator Utama Tujuan ini pada 

Tahun 2017 adalah : 

a. Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,37 tahun dari target 

RPJMD sebesar 10,51 tahun. Walaupun realisasi RPJMD 

rata-rata lama sekolah belum tercapai, namun lebih tinggi 

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 

10,36. 

b. Harapan Lama Sekolah sebesar 15,5 tahun dari target 

RPJMD sebesar 14,53 tahun. 

Adapun kewenangan Pemerintah Kota di bidang pendidikan 

sampai dengan jenjang pendidikan dasar sembilan tahun. 

Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini adalah: 

a. Meningkatnya perluasan akses dan kualitas pendidikan 

masyarakat yang dilakukan melalui beberapa program dan 

kegiatan pada Urusan Pendidikan diantaranya: 

pembangunan PAUD Terpadu, lanjutan pembangunan SD 

Negeri Danukusuman, SD Negeri Panularan,  SD Negeri 
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Mojo, SD Negeri Mijen, SD Negeri Sondakan, SD Negeri 

Kampungsewu, SD Negeri Purworejo, Sekolah Satu Atap, 

lanjutan pembangunan SMP Negeri 12, SMP Negeri 27, 

pengadaan komputer bagi sekolah yang menjalankan Ujian 

Nasional Berbasis Komputer, pembinaaan minat, bakat, dan 

kreativitas siswa, serta program Bantuan Pendidikan 

Masyarakat Kota Surakarta jenjang SD/MI bagi 8.061 anak, 

SMP/MTs bagi 5.290 anak, dan SMA/MA/SMK/PLB bagi 

3.613 anak. Disamping itu terdapat beberapa program dan 

kegiatan pada Urusan Perpustakaan diantaranya: lanjutan 

pembangunan gedung perpustakaan daerah, pembangunan 

taman cerdas Kelurahan Kratonan serta lanjutan 

pembangunan taman cerdas Kelurahan Jebres dan 

Kelurahan Semanggi. Prestasi/ penghargaan yang dicapai 

adalah SDN Mangkubumen Lor Nomor 15 sebagai Sekolah 

Ramah Anak Terbaik. 

b. Terwujudnya masyarakat dan angkatan kerja yang kreatif, 

inovatif, dan berdaya saing yang dilakukan melalui beberapa 

program dan kegiatan pada urusan pendidikan diantaranya: 

kegiatan pengembangan pendidikan non formal. Pada 

Urusan Tenaga Kerja diantaranya: kegiatan pendidikan dan 

pelatihan keterampilan bagi pencari kerja serta 

pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 

kewirausahaan. 

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cakap Mengupayakan Pelestarian 

Warisan Karya Budaya, Adat Istiadat, Nilai-Nilai Seni Budaya serta 

Prestasi Pemuda dan Olah Raga. Pencapaian Indikator Utama 

Tujuan ini pada tahun 2017 adalah: 

a. Tingkat aktualisasi pelestarian seni budaya sebesar 100% 

dari target RPJMD sebesar 100%. 
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b. Tingkat prestasi pemuda dan olah raga sebesar 71,14% dari 

target RPJMD sebesar 57,81%. 

Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini adalah: 

a. Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat 

istiadat, nilai-nilai seni budaya yang dilakukan melalui 

beberapa program dan kegiatan pada urusan kebudayaan, 

diantaranya: pengadaan gamelan, penyelenggaraan 

kegiatan budaya dan religi, penyelenggaraan kegiatan 

Wayang Orang Sriwedari, serta penyelenggaraan festival 

budaya daerah sampai dengan tingkat kelurahan. 

b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga yang dilakukan 

melalui beberapa program dan kegiatan pada urusan 

kepemudaan dan olahraga diantaranya: kegiatan 

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga, 

pembinaan organisasi kepemudaan serta penyelenggaraan 

sekolah olahraga bagi 64 anak jenjang SMP. 

Penghargaan di bidang olahraga antara lain pada kejuaraan 

Asean Para Games ke-9 di Kuala Lumpur Malaysia atlet dari 

Surakarta meraih 6 medali emas, 4 medali perak dan 2 

medali perunggu serta pada kejuaraan nasional meraih 9 

medali emas, 4 medali perak dan 19 medali perunggu. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Untuk mewujudkan misi Wareg, tema pembangunan Tahun 2017 

dititikberatkan pada penguatan ekonomi kreatif berbasis usaha rakyat. 

Intervensi program dan kegiatan yang mendukung misi Wareg 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan 

produktivitas dan kesejahteraan serta mendorong kontribusi masyarakat 

dalam pembangunan kota. Misi Wareg mempunyai dua tujuan utama 

yaitu : 
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1. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat 

Jasmani dan Rohani. Pencapaian Indikator Utama Tujuan ini pada 

Tahun 2017 adalah: 

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 96,38 (2015) 

dari target RPJMD sebesar 97,37. Hal ini menunjukan masih 

perlunya program dan kegiatan yang mendorong 

peningkatan pemberdayaan perempuan dalam tata 

kehidupan masyarakat.  

b. Tingkat Kemiskinan sebesar 10,65 % dari target RPJMD 

sebesar 8,99%. Masih tingginya angka kemiskinan 

menunjukkan perlunya peningkatan program dan kegiatan 

guna menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS).  Walaupun realisasi RPJMD belum tercapai, namun 

angka kemiskinan dapat ditekan sebesar 0,23% 

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,88%.  

c. Indeks Gini sebesar 0,35 (2015) dari target RPJMD sebesar 

0,321. Pada tahun 2017 angka pendapatan perkapita 

penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan dibanding 

tahun sebelumnya, namun belum dapat menekan angka 

indeks gini sesuai yang diharapkan. Hal ini berarti adanya 

peningkatan pendapatan pada penduduk kelompok 

menengah ke atas tidak diikuti secara proporsional pada 

peningkatan pendapatan penduduk kelompok menengah ke 

bawah. 

d. Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dapat tercapai 

sebesar 4,53 % dari target RPJMD sebesar 5,76 %. 

e. Pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp.61.267.769,48 

dari target RPJMD sebesar Rp.60.922.565,68. 
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f. Pengeluaran per kapita sebesar Rp.13.900.000,00 

(berdasarkan data Susenas Tahun 2016) dari target RPJMD 

sebesar Rp.14.806.000,00. 

Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini adalah: 

a. Upaya menurunkan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) dilakukan melalui Urusan Sosial dengan 

program dan kegiatan diantaranya: kegiatan peningkatan 

kemampuan petugas dan pedamping sosial pemberdayaan 

fakir miskin, pendataan warga miskin, peningkatan kualitas 

pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 

sosial bagi PMKS, pendampingan penyaluran subsidi listrik 

untuk warga miskin dan pendampingan program Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan 

(PKH).  

b. Terjaganya ketersediaan pangan yang terjangkau dilakukan 

melalui Urusan Pangan dengan program dan kegiatan 

diantaranya: pelatihan vertikultur dan budidaya sayur, 

survey dan analisis data ketersediaan pasar/distributor, 

pembagian Raskinda kepada masyarakat sampai dengan 

bulan Juli 2017, pembinaan olahan pangan lokal, pengadaan 

sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat 

guna serta penyediaan sarana produksi 

pertanian/perkebunan. 

c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan kewilayahan dilakukan melalui Urusan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program dan 

kegiatan diantaranya : kegiatan pemberdayaan lembaga dan 

organisasi masyarakat perdesaan; pembinaan Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM), pembinaan Posyantek, pelaksanaan 

TNI Manunggal Membangun Desa, Karya Bhakti Daerah, dan 
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Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Urusan 

Transmigrasi dengan kegiatan pengiriman transmigrasi 

sebanyak 5 kepala keluarga dengan daerah tujuan Tanjung 

Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, serta 

Urusan Perindustrian dengan kegiatan diantaranya 

penyusunan data industri kreatif, fasilitasi bagi industri kecil 

dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, 

pelatihan kemasan dan labeling, serta pelatihan pembatikan 

dan pengolahan makanan. 

d. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak dilakukan melalui Urusan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak dengan program dan kegiatan 

diantaranya : kegiatan pembinaan forum anak, pembinaan 

Pokja Gerakan Wajib Jam Belajar, pembinaan Pokja Kota 

Layak Anak, pembinaan taman cerdas, penguatan 

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, pelatihan 

dan pendampingan Perencanaan dan Penganggaran 

Responsif Gender, bimbingan teknis dan pelatihan bagi 

korban kekerasan serta program Pemberdayaan Masyarakat 

Berprespektif Gender.   

Prestasi/Penghargaan Urusan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Tahun 2017 yang dicapai adalah 

Penghargaan Atas Komitmen dalam Mewujudkan Layanan 

Anak Integratif, Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017 

Program Taman Anak Cerdas (Papan sarana wasis bocahe, 

waras ragane lan mapan budi pakertine), serta Penghargaan 

Kota Layak Anak Tahun 2017 Kategori Utama. 

e. Meningkatnya kesempatan kerja dilakukan melalui Urusan 

Tenaga Kerja dengan beberapa program dan kegiatan 

diantaranya : kegiatan penyusunan data base tenaga kerja 
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daerah, penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, 

fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan 

hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada Urusan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan kegiatan 

pelatihan kewirausahaan UMKM, pembekalan uji sertifikasi 

kompetensi koperasi, pelatihan manajemen resiko, pameran 

produk UMKM, pengawasan dan penilaian kesehatan 

koperasi serta pendampingan manajemen perkoperasian. 

2. Terwujudnya Perekonomian Kota yang Maju, Kuat dan Mandiri. 

Pencapaian Indikator Utama Tujuan ini pada tahun 2017 adalah : 

a. Pertumbuhan ekonomi / Product Domestic Regional Bruto 

(PDRB) sebesar 5,33 % dari target RPJMD sebesar 5 ± 1%. 

b. Tingkat inflasi sebesar 3,10 % dari target RPJMD sebesar 4 

± 1%. 

Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini adalah: 

a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan 

melalui Fungsi Penunjang Keuangan dengan program dan 

kegiatan diantaranya : kegiatan pengadaan sarana dan 

prasarana pendukung sumber-sumber pendapatan daerah, 

implementasi E-pajak dan E-Retribusi, intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak, audit terhadap wajib pajak serta 

penyertaan modal kepada BUMD.  

b. Meningkatnya jumlah investasi dilakukan melalui Urusan 

Penanaman Modal dengan kegiatan promosi investasi dan 

peluang investasi dan mempermudah proses perijinan. Nilai 

investasi yang masuk di Kota Surakarta pada tahun 2017 

sebesar Rp.3.366.129.435.875,00 dengan jumlah proyek 

sebanyak 939 buah dan mampu menyerap 13.055 tenaga 

kerja.  
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c. Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata seni 

dan budaya dilakukan melalui Urusan Pariwisata dengan 

program dan kegiatan diantaranya: kegiatan analisa survey 

pasar pariwisata, promosi pariwisata, penyusunan Passanger 

Exit Survey dan Neraca Satelit Pariwisata Daerah,  inovasi 

paket wisata unggulan (Bakdan neng Solo, Solo Is Solo, Solo 

Great Sale, Famtrip, MICE), revitalisasi Open Stage Taman 

Balekambang Tahap I, pelatihan pelaku ekonomi kreatif, 

workshop dan festival karya kreatif. Pada Fungsi Penunjang 

Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan penyusunan 

Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2017-2021, 

penyusunan dokumen aplikasi jejaring kota kreatif Unesco, 

penguatan jejaring ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas 

kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa),  

pengembangan produk prototype inovasi teknologi 

(Krenova), penyusunan permodelan kebijakan HKI Co-

Branding produk kreatif Kota Surakarta dan penyusunan 

Feasibility Study Smart City. Prestasi/Penghargaan Tahun 

2017 yang dicapai adalah Juara Harapan II Lomba Teknologi 

Tepat Guna XIX Tingkat Nasional Tahun 2017. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Untuk mewujudkan misi Mapan, tema pembangunan Tahun 2017 

dititikberatkan pada Peningkatan Pelayanan Publik. Intervensi program 

dan kegiatan yang mendukung misi Mapan, diharapkan masyarakat 

paham aturan dan taat hukum akan mewujudkan kehidupan kota yang 

tertib, aman, nyaman dan damai. Misi Mapan mempunyai tiga tujuan 

utama yaitu : 

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis e-

Government. Pencapaian indikator utama tujuan ini pada Tahun 
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2017 adalah rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 

76,24 dari target RPJMD sebesar 72,00. 

Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini adalah: 

a. Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan 

teknologi informasi (Solo Smart City), yang dilakukan melalui 

beberapa program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi 

dan Informatika diantaranya : kegiatan pembinaan dan 

pengembangan jaringan komunikasi dan informasi guna 

integrasi aplikasi antar Perangkat Daerah. Pada Urusan 

Kearsipan diantaranya kegiatan penerapan arsip baku pada 

48 Perangkat Daerah dan penyelenggaraan Bintek Kearsipan 

pada seluruh Perangkat Daerah dan BUMD. 

Pada Urusan Persandian melalui kegiatan penataan jaringan 

operator PABX. Pada Fungsi Lainnya yang Menunjang 

Kewenangan Dukungan Fungsi DPRD melalui kegiatan 

penyebarluasan informasi kegiatan legislasi pada media 

massa, e-notulen, membangun website dprd.surakarta.go.id, 

aplikasi SIMLEG (Sistem Informasi Legislasi) dan ASPRA 

(Aplikasi Penyerapan Aspirasi dan Informasi) yang dapat 

diunduh melalui Google Play. Melalui penyelenggaraan gelar 

inovasi daerah telah dibangun 44 sistem aplikasi pada 31 

Perangkat Daerah.  

Prestasi/Penghargaan yang dicapai adalah Penghargaan 

Kota Cerdas Indonesia 2017. 

b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 

yang dilakukan melalui program dan kegiatan pada Fungsi 

Penunjang Urusan Pengawasan diantaranya kegiatan 

pengawasan internal dan pengendalian manajemen 

pelaksanaan kebijakan KDH.  
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Prestasi/penghargaan yang diraih pada Tahun 2017 adalah 

Maturitas SPIP Level 3 dan Kapabilitas APIP Level 3, 

penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Daerah 

Yang Melaksanakan Tindak Lanjut Tercepat Atas 

Pemeriksaan, Pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) untuk Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (keuangan) 

yang didukung kegiatan bimbingan teknis implementasi 

paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, 

penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, 

dan penyusunan sistem informasi pengelolaan barang milik 

daerah. Prestasi/penghargaan Tahun 2017 yang dicapai 

adalah Pemerintah Kota Surakarta telah berhasil 

memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari 

Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke tujuh kalinya dan 

penghargaan Anugrah Dana Rakca dari Menteri Keuangan. 

Dengan prestasi yang telah diperoleh, Pemerintah Kota 

Surakarta mendapatkan reward berupa Dana Insentif 

Daerah sebesar Rp. 51.871.631.000,00. 

Pada Fungsi Penunjang Kewilayahan dengan program dan 

kegiatan diantaranya mewujudkan pelayanan di seluruh 

kecamatan Kota Surakarta yang telah berstandar ISO 

9001:2008 yang juga diikuti dengan rintisan pada 5 

kelurahan yakni Kelurahan Penumping, Kelurahan Tipes, 

Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Pucangsawit dan 

Kelurahan Keprabon.  

Pada Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 

dengan program dan kegiatan diantaranya: pengiriman 88 
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pejabat struktural untuk mengikuti diklatpim IV, III, dan II, 

pengiriman 839 pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan 

diklat fungsional serta penanganan pelanggaran disiplin PNS. 

Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil pada Tahun 2017 telah diluncurkan inovasi terbaru 

yaitu Besuk Kiamat (Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian) 

dengan memberikan pelayanan perubahan KK, KTP dan 

pembuatan Akta Kematian dalam 1 (satu) kali pelayanan; 

Sapu Lidi (Saya Punya Layanan Lima Menit Jadi) melalui 

mobil keliling dan layanan perekaman KTP elektronik bagi 

siswa SMA kelas 10 (Direkam di Sekolahku, Sweet 

Seventeen KTP-el Ku Datang) yang telah mendapatkan 

penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. 

Pada Urusan Pertanahan yang didukung kegiatan 

pensertifikatan pada 13 bidang tanah Hak Pakai, pengadaan 

10 bidang tanah dengan luas 20.952 m² serta penyusunan 

database pertanahan. Guna penataan kepemilikan tanah 

bagi warga yang telah menguasai tanah negara selama 20 

tahun, Pemerintah Kota Surakarta memfasilitasi 

pensertifikatan tanah melalui Proyek Operasi Nasional 

Agraria atau yang lebih dikenal dengan PRONA. Melalui 

program ini, telah diserahkan sebanyak 765 sertifikat tanah 

di 15 kelurahan. 

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan 

Publik dilakukan dengan Gerakan 5 Mantap meliputi Mantap 

Kejujuran, Mantap Kedisiplinan, Mantap Pelayanan, Mantap 

Organisasi dan Mantap Gotong Royong 

2. Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah Berwawasan 

Kependudukan dan Keberlanjutan Lingkungan. Pencapaian 

Indikator Utama tujuan ini pada tahun 2017 adalah Persentase 



19 
 

capaian kinerja sasaran pembangunan RPJMD tercapai sesuai 

taget sebesar 80% dan RKPD tercapai sesuai target sebesar 

67,50%. 

Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini adalah: 

a. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan, yang 

dilakukan melalui program kegiatan pada Urusan Statistik 

diantaranya: kegiatan pengolahan, updating dan analisis 

data dan statistik daerah, serta kegiatan pengolahan, 

updating dan analisis data PDRB guna penyusunan buku 

Figur Data Kota Surakarta Tahun 2017. Pada Urusan Fungsi 

Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan dengan 

kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 

Daerah, dimana pada Tahun 2017 Kota Surakarta mendapat 

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai 

Nominasi Kota Berkinerja Tertinggi atas Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta hasil 

evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

mendapat nilai B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan tersebut 

diberikan untuk penilaian kinerja pada Tahun 2016. 

b. Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung 

dan daya tampung lingkungan, yang dilakukan melalui 

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

berupa kegiatan pembinaan Keluarga Berencana, promosi 

pelayanan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak), 

advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) 

tentang kesehatan reproduksi remaja, pelayanan 

pemasangan kontrasepsi KB dan pengadaan alat 

kontrasepsi. Pada Tahun 2017 Kota Surakarta 
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mencanangkan Kampung KB di Kelurahan Kadipiro, 

Kelurahan Pajang, Kelurahan Semanggi dan Kelurahan 

Joyotakan. 

3. Meningkatnya Ketertiban, Keamanan, Penegakan Hukum dan Hak 

Asasi Manusia serta Harmoni Sosial Masyarakat. Pencapaian 

Indikator Utama Tujuan ini pada Tahun 2017 adalah persentase 

penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, 

keindahan) sebesar 86% dari target RPJMD sebesar 84,67%. 

Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini adalah: 

a. Menurunnya konflik antar golongan, yang dilakukan melalui 

beberapa program dan kegiatan pada Urusan Ketentraman, 

Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, 

diantaranya : kegiatan pengendalian dialog tokoh agama, 

tokoh masyarakat, tokoh pemuda/ormas dan koordinasi 

lintas sektoral. 

b. Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah, yang 

dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan pada 

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan 

Masyarakat diantaranya : kegiatan penertiban di 7 lokasi 

kawasan tertib, penyelesaian 107 pelanggaran ketentraman 

dan keindahan, operasi penegakan Perda, perekrutan 

anggota Satlinmas sejumlah 1.108 orang, Bintek anggota 

Satlinmas, revisi Peraturan Walikota tentang Perlindungan 

Masyarakat dan penyusunan naskah akademik Perda 

Perlindungan Masyarakat. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Untuk mewujudkan misi Papan, tema pembangunan Tahun 2017 

dititikberatkan pada Peningkatan Ruang Publik, Infrastruktur Dasar dan 

Penunjang Berwawasan Lingkungan dan Kependudukan. Intervensi 
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program dan kegiatan yang mendukung Misi Papan, diharapkan dapat 

menyediakan kebutuhan perumahan dan permukiman yang berkualitas 

dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat serta mengembangkan 

infrastruktur perkotaan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan 

budaya. Misi Papan mempunyai dua tujuan utama yaitu : 

1. Tersedianya permukiman dan infrastruktur perkotaan yang 

berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan, berwawasan 

lingkungan dan siaga bencana. Pencapaian indikator utama tujuan 

ini adalah : 

a. Persentase luasan Kawasan Kumuh sebesar 6,35% dari 

target RPJMD sebesar 4,93%. Walaupun target RPJMD 

belum tercapai namun persentase luasan kawasan kumuh 

turun sebesar 1,81% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

b. Persentase infrastuktur kota dalam kondisi baik tercapai 

sesuai target RPJMD sebesar 79,77%. 

Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini adalah: 

a. Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan 

berkurangnya pemukiman kumuh yang dilakukan melalui 

beberapa program dan kegiatan pada Urusan Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Pemukiman diantaranya : kegiatan 

pemugaran Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 976 unit di 

28 kawasan kumuh di 32 kelurahan, pembangunan rumah 

deret di Kelurahan Ketelan, penataan kawasan Mojang 

Sekati (Mojosongo, Pajang, Semanggi, Kadipiro dan Tipes) 

dan penataan lingkungan sehat di Kalipepe; serta kegiatan 

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama 

Bagi Masyarakat Miskin dengan penyusunan dokumen 

perencanaan air bersih di Kelurahan Jebres, Kelurahan 

Mojosongo dan Kelurahan Kadipiro. 
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b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang 

berkualitas, yang dilakukan melalui beberapa program dan 

kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

diantaranya: kegiatan pembangunan/peningkatan Jalan 

Kolonel Sutarto, Jalan Letjen Suprapto, pembangunan 

saluran Jalan Prof. Dr. Soepomo-Sriwedari dan pemeliharaan 

Jembatan Mojo. Pada Urusan Perhubungan dengan kegiatan 

pembangunan 8 koridor dan 75 halte Batik Solo Trans (BST) 

serta pengadaan 30 unit Feeder BST. 

c. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan, yang 

dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan pada 

Urusan Lingkungan Hidup, diantaranya : kegiatan 

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bank 

Sampah Induk (pengelolaan dan pengolahan sampah 

terpadu), Feasibility Study, Front End Enginering Design  

(FEED) dan studi penyambungan dalam rangka penjualan 

hasil listrik ke PLN. 

d. Meningkatnya kesiapsiagaan sistem antisipasi resiko 

kebencanaan, yang dilakukan melalui beberapa program dan 

kegiatan pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum 

serta Perlindungan Masyarakat, diantaranya kegiatan 

pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana 

alam melalui sosialisasi di 5 (lima) Kecamatan. 

e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas ruang publik yang 

dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan pada 

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya : 

kegiatan penataan Kawasan Tirtonadi, penataan bantaran 

Kali Pepe, penataan Koridor Jalan Adi Sumarmo dan 

pembangunan Tugu Batas Kota Sekip. Pada Urusan 
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Lingkungan Hidup dengan kegiatan penataan 52 jalur hijau 

dan 61 taman kota. 

2. Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Ekonomi, 

Sosial dan Budaya yang berkualitas, merata, manusiawi, 

berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pencapaian Indikator 

Utama Tujuan ini adalah: 

a. Persentase Sarana dan Prasarana Kegiatan Sosial dan Budaya 

yang Representatif tercapai sebesar  67,46% dari target 

RPJMD sebesar 76,89%. Target pada indikator ini tidak 

tercapai karena perubahan kriteria penetapan cagar budaya 

yang menjadi obyek Benda Cagar Budaya.  

b. Persentase Sarana dan Prasarana Kegiatan Ekonomi yang 

Representatif tercapai sebesar 41,22% melampaui target 

RPJMD sebesar 40,09%.  

Sasaran pembangunan dalam pencapaian tujuan utama ini 

adalah: 

a. Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing 

yang dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan 

pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

diantaranya: kegiatan peningkatan sarana dan prasarana 

jalan untuk kawasan industri kreatif Sangkar Burung di 

Kelurahan Mojosongo. 

b. Tersedianya sarana prasarana sosial budaya, yang 

dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan pada 

Urusan Kebudayaan diantaranya: revitalisasi Ndalem 

Joyokusuman tahap I, Loji Gandrung Tahap I, dan Bungker 

Balaikota Surakarta. Pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban 

Umum dan Pelindungan Masyarakat diantaranya pembinaan 

tempat ibadah berupa pemberian hibah, pemberian mushaf 

Al-Qur‟an, buku Iqro‟ dan Juz „Amma, pelatihan imam dan 



24 
 

khotib, pelatihan guru TPQ serta fasilitasi kegiatan 

keagamaan dan kepercayaan. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Demikian Nota Pengantar Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2017 ini disampaikan 

dan tentunya laporan secara lengkap mengenai penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah akhir Tahun Anggaran 2017 tertuang dalam Buku II 

LKPJ.  

Ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya 

ditujukan kepada DPRD Kota Surakarta dan seluruh pemangku 

kepentingan yang selama ini telah menjalin kerjasama yang baik dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Begitu pula kepada para 

Pimpinan Partai Politik dan seluruh aparatur Pemerintah Kota Surakarta 

yang terus memberikan dukungan dalam mewujudkan agenda 

pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Surakarta 

Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, RKPD Kota 

Surakarta Tahun 2017 dan berbagai perencanaan sektoral yang telah 

ditetapkan. Secara khusus, juga diucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta atas 

segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana kondusif 

dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di Kota 

Surakarta. 

Tentunya kritik dan saran tetap diharapkan untuk perbaikan di 

masa mendatang, sehingga perwujudan Visi dan Misi Kota Surakarta 

dapat lebih berkualitas dan sekaligus dapat menjadi pembelajaran untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya 

masyarakat Kota Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan 

Papan. 
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Akhirnya, terimakasih atas segala perhatiannya dan semoga Tuhan 

Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan 

kepada kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota 

Surakarta.  

 

WALIKOTA SURAKARTA 

 

 

F.X. HADI RUDYATMO 


