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V BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan misi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kota Surabaya

pada akhir periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota terpilih, yaitu:

V.1 Visi
Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun

ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat

terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya, yaitu:

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN
BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Makna dalam visi tersebut adalah :

Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota

yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai

untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki

watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin

dalam perilaku warga kota yang  berlandaskan falsafah pancasila.

Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu

menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional

dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola

pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta

mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan

pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan

pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan

prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat

mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman

dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta
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melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota

melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah

lingkungan.

 Penjabaran visi Kota Surabaya selama lima tahun ke depan dituangkan

dalam Tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.1
Perumusan Penjelasan Visi

No. Visi Pokok-
pokok Visi Penjelasan Visi

1 SURABAYA KOTA
SENTOSA YANG

BERKARAKTER DAN
BERDAYA SAING

GLOBAL BERBASIS
EKOLOGI

Sentosa Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin
warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman,
selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi
diri

Berkarakter Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak,
kepribadian yang arif dengan mempertahankan
budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga
kota yang berlandaskan falsafah pancasila

Berdaya
Saing
Global

Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi
hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar
pulau dan internasional dengan didukung pemerataan
akses ke sumberdaya produktif, tata kelola
pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota
yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan
usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa
dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di
pasar global

Berbasis
Ekologi

Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya
mampu mengintegrasikan fungsi kawasan
perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan
sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu
mengantisipasi resiko bencana serta mampu
melestarikan kawasan pesisir dengan tetap
memperhatikan daya dukung kota melalui
pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan
permukiman yang ramah lingkungan

V.2 Misi
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi

pembangunan kota berikut, dan dijelaskan pada Tabel V.2.

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan

berusaha;

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya

dukung kota;
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5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang

ramah lingkungan;

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan

masyarakat;

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa

antar pulau dan internasional;

8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan

jasa, serta pengembangan industri kreatif;

10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Tabel V.2
Perumusan Penjelasan Misi

No. Pokok-
Pokok Visi Misi/Sub-misi Penjelasan Misi

1 Sentosa Misi 1 : Mewujudkan sumber daya
masyarakat yang berkualitas

Meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan, kesehatan serta ketahanan
pangan
Meningkatkan kualitas dan prestasi
generasi muda
Meningkatkan kompetensi angkatan kerja

Misi 2 : Memberdayakan
masyarakat dan menciptakan
seluas-luasnya kesempatan

berusaha

Meningkatkan upaya penanganan PMKS
dan memberdayakan keluarga miskin
serta pemberdayaan kelompok usia
produktif dengan melibatkan peran serta
swasta melalui upaya untuk meningkatkan
pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar
dan rehabilitasi PMKS serta
pemberdayaan keluarga miskin
Meningkatkan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak melalui upaya
untuk meningkatkan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak

Misi 3 : Memelihara keamanan
dan ketertiban umum

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
umum untuk mendukung pelaksanaan
pemerintahan daerah melalui upaya untuk
meningkatkan kualitas dan intensitas
pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan peraturan dan norma
masyarakat, meningkatkan toleransi dan
kerukunan antar umat beragama

2 Berkarakter Misi 6 : Memperkuat nilai-nilai
budaya lokal dalam sendi-sendi

kehidupan masyarakat

Mewujudkan penggalian dan penguatan
budaya dan tradisi lokal sebagai bagian
dari upaya mewujudkan harmoni sosial
Mewujudkan peningkatan minat dan
budaya baca masyarakat melalui
peningkatan akses baca
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No. Pokok-
Pokok Visi Misi/Sub-misi Penjelasan Misi

3 Berdaya
Saing
Global

Misi 7 : Mewujudkan Surabaya
sebagai pusat penghubung

perdagangan dan jasa antar pulau
dan internasional

Menggali potensi, peningkatan investasi,
serta mengembangkan dan menerapkan
konsep city logistic yang terpadu sebagai
pusat serta jaringan dalam kota dan antar
kota baik skala regional, nasional, maupun
internasional

Menghubungkan simpul-simpul yang
menjadi jaringan aktivitas perdagangan

Mempermudah akses yang dapat menjalin
hubungan baik antara pemangku
kepentingan untuk mendukung iklim dan
aktivitas investasi, perdagangan, industri

Misi 8 : Memantapkan tata kelola
pemerintahan yang baik

Meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik yang didukung oleh regulasi dan
sistem pemerintahan yang baik serta SDM
yang berkualitas
Meningkatkan efektivitas perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan, dengan cara
memantapkan proses dan sistem
perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan yang
didukung TIK
Meningkatkan pelayanan publik yang
prima pada semua unit pelayanan dan
SKPD
Meningkatkan kemandirian keuangan
daerah, dengan cara meningkatkan dan
mengoptimalkan pengelolaaan sumber
penerimaan daerah secara efektif dan
efisien

Misi 9 : Memantapkan daya saing
usaha-usaha ekonomi lokal,

inovasi produk dan jasa, serta
pengembangan industri kreatif

Meningkatkan daya saing dan aktivitas
ekonomi berbasis komunitas
Meningkatkan kinerja investasi dan
pariwisata

Misi 10 : Mewujudkan infrastruktur
dan utilitas kota yang terpadu dan

efisien

Optimalisasi kinerja sistem drainase kota
yang berfungsi dengan cara menyediakan
sistem drainase kota yang terpadu, efektif
dan efisien
Meningkatkan jaringan dan pelayanan
transportasi kota yang terintegrasi
Mewujudkan pengembangan sistem
angkutan massal cepat perkotaan
Surabaya secara terpadu dan terintegrasi
antar moda yang disertai dengan
kebijakan dan strategi untuk meningkatkan
minat masyarakat dalam penggunaan
angkutan umum
Mewujudkan pembangunan dan
pengembangan utilitas kota secara
terpadu dan merata dengan cara
menyediakan pelayanan air bersih/air
minum bagi masyarakat
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No. Pokok-
Pokok Visi Misi/Sub-misi Penjelasan Misi

Mewujudkan pembangunan dan
pengembangan utilitas penerangan jalan
umum (PJU) kota secara terpadu dan
merata dengan cara menyediakan
prasarana, sarana dan sistem jaringan
utilitas penerangan jalan umum kota yang
berkualitas
Mewujudkan peningkatan pelayanan dan
sistim jaringan utilitas kota seperti gas,
telekomunikasi dan listrik
Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset
untuk dimanfaatkan pembangunan sarana
dan prasarana kota, dengan cara
mewujudkan pemanfaatan tanah dan atau
bangunan Pemerintah Kota untuk
kepentingan umum

4 Berbasis
Ekologi

Misi 4 : Mewujudkan penataan
ruang yang terintegrasi dan

memperhatikan daya dukung kota

Mewujudkan sinkronisasi dan
keberlanjutan (sustainability) sistem
pertanahan dan sistem penataan ruang
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
kota
Mewujudkan sistem mitigasi bencana di
kawasan perkotaan yang terintegrasi,
melalui upaya mengembangkan sistem
pencegahan dan penanggulangan
bencana yang antisipatif dan tanggap
serta didukung dengan prasarana dan
sarana yang berkualitas

Misi 5 : Memantapkan sarana dan
prasarana lingkungan dan
permukiman yang ramah

lingkungan

Menyediakan rumah tempat tinggal yang
layak huni dan dilengkapi dengan sarana
prasana yang memadai serta didukung
dengan lingkungan yang sehat secara
berkelanjutan
Meningkatkan upaya pengembangan dan
pemanfaatan energi alternatif yang ramah
lingkungan

V.3 Tujuan dan Sasaran
 Visi dan Misi Kota Surabaya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai

berikut:
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MISI 1 : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

 Misi 1 dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan

mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang

berkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, yaitu melalui

upaya:

a) Meningkatkan kualitas pendidikan

b) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

c) Meningkatkan ketahanan pangan

d) Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda

e) Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran

MISI 2 : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya
kesempatan berusaha

 Misi 2 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan

dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta

menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, yaitu melalui upaya:

a) Meningkatkan penanganan PMKS

b) Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam

kelompok-kelompok usaha

c) Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan

dan anak

MISI 3 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum

 Misi 3 dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan

rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi

warga kota melalui peningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk

mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, yaitu melalui upaya Meningkatkan

ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan

daerah
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MISI 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota

Misi 4 dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan

pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan

dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana

serta memperhatikan daya dukung kota, yaitu melalui upaya:

a) Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan

b) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau

c) Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana

MISI 5 : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman
yang ramah lingkungan

 Misi 5 dimaksudkan untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan

prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah

lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan

energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi, yaitu melalui upaya:

a) Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman

untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas

b) Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang

ramah lingkungan

c) Meningkatkan upaya konservasi energi

MISI 6 : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat

 Misi 6 dimaksudkan untuk melakukan upaya menanamkan dan

mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal (ulet, egaliter, terbuka,

kreatif) serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kota

utamanya generasi muda, yaitu melalui upaya:

a) Melestarikan budaya lokal

b) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat
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c) Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

MISI 7 : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan
jasa antar pulau dan internasional

 Misi 7 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung

perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara,

pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun)

melalui implementasi manajemen logistik kota/city logistic. Penggalian potensi,

peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep city logistic

yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala

regional, nasional, maupun internasional, yaitu melalui upaya Meningkatkan arus

perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya

MISI 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

 Misi 8 dimaksudkan untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang

baik yaitu dengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan

daerah dan pelayanan perizinan yang didukung TIK, yaitu melalui upaya:

a) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

b) Memantapkan kemandirian keuangan daerah

MISI 9 : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk
dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

 Misi 9 dimaksudkan untuk melakukan upaya mendorong usaha-usaha

ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar

bisa bersaing di pasar global, yaitu melalui upaya:

a) Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang

dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan

pengembangan industri kreatif

b) Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global
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c) Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global

MISI 10 : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

 Misi 10 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi pembangunan

jaringan infrastruktur kota (jalan, jembatan, drainase dan rel kereta api) dan utilitas

kota (listrik, air, gas dan telekomunikasi) agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan

perdagangan dan jasa menjadi efisien, yaitu melalui upaya:

a) Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota

b) Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu

c) Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan

merata

 Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kota Surabaya dijabarkan

pada Tabel V.3.
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Tabel V.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Surabaya

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
No MISI TUJUAN SASARAN
1 Misi 1 : Mewujudkan sumber daya

masyarakat yang berkualitas
Meningkatkan kualitas pendidikan Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas

pendidikan formal
Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan nonformal

Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat bagi warga miskin
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata
kelola layanan kesehatan
Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar

Meningkatkan ketahanan pangan Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan
keamanan pangan
Meningkatkan distribusi pangan

Meningkatkan kualitas dan prestasi
generasi muda

Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda
dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar
mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga
di tingkat regional, nasional dan internasional

Meningkatkan kompetensi angkatan kerja
untuk mengurangi pengangguran

Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi
angkatan kerja
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan
dalam lingkup industrial yang harmonis

2 Misi 2 : Memberdayakan masyarakat dan
menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha

Meningkatkan penanganan PMKS Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar
dan rehabilitasi PMKS

Menurunkan PMKS melalui
pemberdayaan PMKS usia produktif
dalam kelompok-kelompok usaha

Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif

Meningkatkan pemberdayaan perempuan,
serta perlindungan perempuan dan anak

Meningkatkan pemberdayaan perempuan
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

3 Misi 3 : Memelihara keamanan dan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan



Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

V–11

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
No MISI TUJUAN SASARAN

ketertiban umum umum untuk mendukung pelaksanaan
pemerintahan daerah

pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat,
toleransi dan kerukunan antar umat beragama

4 Misi 4 : Mewujudkan penataan ruang yang
terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota

Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan
ruang dan sistem pertanahan

Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci
dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang
wilayah (RTRW)
Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan
bagi kepentingan umum
Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah
dan/atau bangunan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
kota yang bersih dan hijau

Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan
persampahan secara terpadu yang berbasis
masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna
dan ramah lingkungan
Meningkatkan kualitas udara dan air

Mewujudkan sistem ketahanan yang
handal terhadap bencana

Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang
antisipatif dan tanggap

5 Misi 5 : Memantapkan sarana dan
prasarana lingkungan dan permukiman yang
ramah lingkungan

Memantapkan sarana prasarana pada
kawasan perumahan dan permukiman
untuk mewujudkan lingkungan yang
berkualitas

Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan
lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak
huni

Meningkatkan upaya pengembangan dan
pemanfaatan energi alternatif yang ramah
lingkungan

Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran
serta masyarakat dalam pengembangan dan
pemanfaatan energi alternatif

Meningkatkan upaya konservasi energi Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi
6 Misi 6 : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal

dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
Melestarikan budaya lokal Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan budaya lokal
Meningkatkan minat dan budaya baca
masyarakat

Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca
masyarakat melalui peningkatan akses baca

Memantapkan wawasan, karakter, dan
nilai-nilai kebangsaan

Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai
kebangsaan

7 Misi 7 : Mewujudkan Surabaya sebagai
pusat penghubung perdagangan dan jasa

Meningkatkan arus perdagangan
internasional dan antar pulau dari dan

Peningkatan sistem manajemen city logistik
Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa
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VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
No MISI TUJUAN SASARAN

antar pulau dan internasional menuju Surabaya dan perdagangan komoditi barang dalam skala
internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan
pusat pelayanan informasi yang terintegrasi

8 Misi 8 : Memantapkan tata kelola
pemerintahan yang baik

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur
pemerintahan
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan
yang baik
Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Memantapkan kemandirian keuangan
daerah

Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan
sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien

9 Misi 9 : Memantapkan daya saing usaha-
usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan
jasa, serta pengembangan industri kreatif

Mendorong pemantapan daya saing
UMKM pada sektor pertanian, barang dan
jasa serta koperasi melalui peningkatan
produktivitas dan pengembangan industri
kreatif

Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi
barang dan jasa
Meningkatkan produktivitas koperasi
Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan
perikanan
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku
sektor industri kreatif

Meningkatkan kinerja pariwisata dalam
rangka mewujudkan daya saing global

Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang
dilakukan wisatawan

Meningkatkan kinerja investasi dalam
rangka mewujudkan daya saing global

Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan
non SPIPISE)

10 Misi 10 : Mewujudkan infrastruktur dan
utilitas kota yang terpadu dan efisien

Mengembangkan dan mengoptimalkan
kinerja sistem drainase kota

Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif
dan efisien

Meningkatkan jaringan dan pelayanan
transportasi kota yang terpadu

Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
Menyediakan sistem manajemen transportasi yang
berkualitas
Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum
massal yang berkualitas dan ramah lingkungan

Meningkatkan pembangunan dan
pelayanan utilitas kota secara terpadu dan
merata

Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air
bersih
Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU
Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya

Keterangan : Seluruh indikator terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif.


