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VI BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi

walikota dan wakil walikota Surabaya. Adapun visi dari Kota Surabaya adalah

Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis
Ekologi. Berikut ini dijabarkan arah kebijakan dan strategi dari RPJMD Kota

Surabaya Tahun 2016-2021.

VI.1 Misi Pertama
Misi 1 dimaksudkan untuk peningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan

masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas dan

dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat. Tujuan dari misi pertama, yaitu :

VI.1.1 Meningkatkan kualitas pendidikan, dengan Sasaran :
1. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan

teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah

 Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi

informasi

 Pembangunan lokal/ruang kelas

 Penyediaan biaya operasional pendidikan

 Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin

b. Meningkatkan kualitas pendidikan formal.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan

 Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan

penekanan pada penguatan akhlak

 Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah
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 Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja

yang memiliki keahlian dan daya saing

 Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan

c. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik

 Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan

kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

 Sertifikasi bagi Pendidik

d. Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah

 Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah

2. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penjaringan siswa kejar paket

 Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar

paket

 Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga

Kursus dan Pelatihan

 Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu

VI.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

bagi warga miskin.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
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 Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin

dan kelompok tertentu

2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, dan anak.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan

 Pemberian imunisasi bayi dan balita

b. Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan

makanan pendamping ASI

 Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui,

bayi dan balita

 Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil

 Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran

 Pengembangan kampung ASI

3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan

kesehatan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas

sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan

perkembangan ilmu kesehatan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Perencanaan dan pengadaan  sarana dan prasarana berdasarkan

standar dan perkembangan ilmu kesehatan

 Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi

kesehatan

 Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan

 Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan

bersifat preventif
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 Perencanaan dan pengadaan  sarana dan prasarana sesuai tipe

rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan

b. Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan

implementasinya secara berkala

 Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi

 Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan,

medik, administrasi,  dan keperawatan di sarana kesehatan

c. Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan

kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Perencanaan dan  pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

berbasis kebutuhan

4. Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya

promotif dan preventif.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di

masyarakat

 Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas

 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit

tidak menular

 Penyediaan pelayanan kesehatan khusus

5. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas

kesehatan milik Pemerintah

 Peningkatan partisipasi peserta KB pria
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 Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana

 Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina

Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL)

VI.1.3 Meningkatkan ketahanan pangan, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan

dan keamanan pangan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga

 Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi

seimbang dan aman

2. Meningkatkan distribusi pangan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta

mengkoordinasikan operasi pasar

VI.1.4 Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda, dengan Sasaran :

1. Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal

wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam

pelaksanaan pembangunan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis

komunitas.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan

(Karang Taruna) dengan konsep kekinian

 Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi

muda di tingkat kota (pemuda pelopor)
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2. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional,

nasional dan internasional.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin

 Pemberian kesejahteraan bagi atlit

 Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga

VI.1.5 Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi
pengangguran, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Memperluas kesempatan kerja formal.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi

 Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan

yang terintegerasi dan efektif

 Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan

job matching yang tepat

 Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi

kerja

b. Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda

c. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan

 Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan

 Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja

2. Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup

industrial yang harmonis.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :



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

VI–7

a. Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan

dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi

penerapannya

 Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil

b. Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja

perempuan dan anak) dan K3

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan

atas penerapannya

 Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

VI.2 Misi Kedua
Misi 2 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan

dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta

menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha. Tujuan dari misi kedua, yaitu :

VI.2.1 Meningkatkan penanganan PMKS, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi

PMKS.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk

penanganan PMKS.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD

rehabilitasi kesejahteraan sosial

 Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana,

lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin

dan terlantar

 Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal

 Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga

miskin
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 Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi

sosial

VI.2.2 Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam
kelompok-kelompok usaha, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau

serta mengembangkannya secara berkelanjutan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif

 Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia

produktif hingga mampu berproduksi dan dapat dilimpahkan

penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM

 Pengembangan hasil usaha kelompok

 Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat

 Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS

VI.2.3 Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan
perempuan dan anak, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA

 Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender

sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender

2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan

trafficking melalui pendampingan terhadap korban sekaligus

mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan trafficking.
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Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi,

serta reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban

kekerasan dan trafficking (pelaku, korban, saksi)

 Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak

kekerasan

 Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan

lembaga, masyarakat dan dunia usaha

VI.3 Misi Ketiga
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. Tujuan dari misi ketiga ini, yaitu :

VI.3.1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung
pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan peraturan daerah.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan peraturan daerah.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penyiapan tenaga penertiban

 Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan

pasca pendidikan

 Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota

 Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan

kerukunan antar umat beragama.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat.
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Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat

 Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan

 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

terhadap kader wasbang

 Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku

toleransi dan kerukunan beragama

 Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan

 Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan

tenaga kerja asing

VI.4 Misi Keempat

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. Tujuan dari misi keempat ini, yaitu :

VI.4.1 Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem
pertanahan, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk

sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis

teknologi informasi

 Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

(BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral

b. Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang

terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

(BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota

 Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap
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 Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang

berbasis TIK

c. Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan

ruang.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

(BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian

tata ruang kota

 Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk

pelayanan perizinan

 Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun

kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan

bangunan

2. Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan

umum.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk

kepentingan umum.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui

koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada

masyarakat

3. Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau

bangunan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan

aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan

administrasi, fisik, pemanfaatan dan hukum

 Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau

bangunan secara berkala melalui database yang terintegrasi



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

VI–12

VI.4.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau,
dengan Sasaran:
1. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau

(RTH).

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah

Kota Surabaya.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani

pengelolaan RTH

 Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan

pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH

2. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara

terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat

guna dan ramah lingkungan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah

berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam

pengendalian sampah

 Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW

dan Kelurahan secara berkala

3. Meningkatkan kualitas udara dan air.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian

pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan

komersial
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 Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient

 Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di

perumahan dan kawasan permukiman

 Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung

ketersediaan air baku

VI.4.3 Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana, dengan
Sasaran :
1. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan

tanggap.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem

mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam

penanggulangan bencana

 Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non

alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan

berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan

permukiman

 Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan

bencana

 Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan

tanggap darurat bencana

 Peningkatan upaya integrasi antar stakeholder dalam pengelolaan

tanggap darurat bencana

VI.5 Misi Kelima
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. Tujuan dari misi kelima, yaitu:
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VI.5.1 Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan
permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas, dengan
Sasaran :
1. Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan

kawasan permukiman layak huni.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

 Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem

setempat

 Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan

permukiman

VI.5.2 Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
yang ramah lingkungan, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat

dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi

alternatif.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi

alternatif di gedung milik pemerintah

b. Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh

lapisan masyarakat dan dunia usaha.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang

telah diterapkan pemerintah kota
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 Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta

pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan

penerapan energi alternatif

 Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha

yang memanfaatkan sumber energi alternatif

VI.5.3 Meningkatkan upaya konservasi energi, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat

energi.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan

penggunaan sumber energi di masyarakat

 Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan

konservasi energi

VI.6 Misi Keenam
 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. Tujuan dari misi keenam ini, yaitu :

VI.6.1 Melestarikan budaya lokal, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya

lokal

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Menggali potensi budaya lokal

 Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon

Kota Surabaya

 Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum

pelaku budaya lokal
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b. Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan

menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa

dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya

lokal

 Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan

restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal

VI.6.2 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, dengan Sasaran :

1. Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui

peningkatan akses baca.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan

koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penambahan koleksi buku di layanan baca

 Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca

 Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan

baca

 Mengintegrasi sistem informasi perpustakaan

b. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Meningkatkan event pustaka untuk meningkatkan minat baca

masyarakat

 Mengevaluasi kemampuan literasi siswa

VI.6.3 Memantapkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan, dengan
Sasaran :
1. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan

karakter kebangsaan.
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Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai

dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis

maupun ekstrakurikuler

 Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter

kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan

pengadaan event peningkatan nilai kebangsaan

VI.7 Misi Ketujuh
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. Tujuan dari misi ketujuh, yaitu :

VI.7.1 Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan
menuju Surabaya, dengan Sasaran :
1. Peningkatan sistem manajemen city logistik.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota

baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju

simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota

 Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok

(supply chain management) yang diperlukan untuk

mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan

dalam sistem logistik

2. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan

komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang

dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
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a. Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang

telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang

bekerjasama.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga

kerjasama beserta deskripsi tugas

 Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara

bersama-sama

 Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi

program kerjasama di bidang perdagangan

 Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal :

instrumen peraturan ekspor-impor, pengawasan dan penegakan

hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk

produk dalam negeri

 Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk

menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai

perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan

penciptaan efisiensi perdagangan

VI.8 Misi Kedelapan
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. Tujuan dari misi kedelapan ini,

yaitu :

VI.8.1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan kedisiplinan aparatur.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis

teknologi
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b. Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif

c. Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta

melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemanfaatan assessment center sebagai sarana pengelolaan

kompetensi aparatur

2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui

peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan,

kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan

pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung

pelayanan publik yang baik.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas

pokok dan fungsinya

 Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan

 Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk

menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi

 Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan

pelestarian arsip

 Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta

melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan

 Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD

 Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana

dan prasarana yang berbasis teknologi informasi

 Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

 Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan

administrasi perkantoran
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 Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD

 Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan

pembangunan yang partisipatif

 Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan

pembangunan

 Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin

 Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota

sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai

rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta

pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan

seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota

b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui

pelayanan terpadu

 Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan

berbasis teknologi informasi (Surabaya Single Window)

c. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan

publik administratif

 Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi,

data, jaringan, perangkat keras)
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d. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi

masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi

kebijakan dan pembangunan skala kota.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara

masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-

program pembangunan

 Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai

media

 Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk

memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan

pembangunan daerah

e. Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin

keamanan perdagangan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang

strategis, obat dan makanan

 Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan

lembaga perlindungan konsumen

 Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal

 Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan

Perlengkapannya yang diawasi

 Pengelolaan laboratorium metrologi legal

VI.8.2 Memantapkan kemandirian keuangan daerah, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan

daerah secara efektif dan efisien

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan

retribusi daerah.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan

efisien
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 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi

terkait lainnya

 Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak

 Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak

 Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian

keuangan daerah

 Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis

teknologi

VI.9 Misi Kesembilan

Misi 9 dimaksudkan untuk melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi

lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa

bersaing di pasar global. Tujuan dari misi kesembilan, yaitu :

VI.9.1 Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian,
barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan
pengembangan industri kreatif, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha

mikro.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam

meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro

 Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk

Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro

 Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian

teknologi tepat guna

 Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk

2. Meningkatkan produktivitas koperasi

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan

kelembagaan dan pembinaan usaha.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
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 Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT

 Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi

pada aspek kelembagaan

 Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi

 Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam

3. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk

pertanian.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam

meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian

 Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even promosi

produk pertanian

 Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam

meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan

4. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan

dan perikanan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam

meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan

5. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri

kreatif

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan

pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi,

informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi

kreatif masyarakat kota
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VI.9.2 Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing
global, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan daya tarik wisata.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

 Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata

 Meningkatkan image/branding/ikon pariwisata Surabaya melalui

strategi promosi yang efektif

 Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secara

periodik

VI.9.3 Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing
global, dengan Sasaran :
1. Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE).

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian

usaha dan mengembangkan daya tarik investasi.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal

dan usaha

 Pengembangan strategi promosi investasi

VI.10 Misi Kesepuluh

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. Tujuan dari misi kesepuluh, yaitu :

VI.10.1 Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota,
dengan Sasaran :
1. Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
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a. Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi

dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase

secara rutin dan berkelanjutan

 Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan

laut pasang

VI.10.2 Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu,
dengan Sasaran :

1. Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi

dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penambahan dan peningkatan jaringan jalan

 Pemantapan kondisi jaringan jalan

2. Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal

 Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai

 Penerapan traffic demand management

3. Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang

berkualitas dan ramah lingkungan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan

berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang

aman, nyaman dan ramah
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 Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda

transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan

pelayanan regional dan nasional

 Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum

(KIR) sesuai ketentuan

VI.10.3 Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara
terpadu dan merata, dengan Sasaran :
1. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penyediaan sarana jaringan air bersih

 Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan

BUMD

2. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU

yang terpasang.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan

pemeliharaan PJU secara berkala

 Penyediaan utilitas PJU

 Penggunaan PJU hemat energi

3. Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung

kebutuhan perkembangan kota.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

 Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya

 Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana

prasarananya
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Tabel VI.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Surabaya

Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kualitas
pendidikan

Mewujudkan
pemerataan
aksesibilitas dan
kualitas pendidikan
formal

Menyediakan sarana
prasarana
pembelajaran dan
pemanfaatan teknologi
informasi dalam
penyelenggaraan
pendidikan

Penyediaan perlengkapan dan
penunjang operasional sekolah
Penerimaan dan penilaian
peserta didik berbasis
teknologi informasi
Pembangunan lokal/ruang
kelas
Penyediaan biaya operasional
pendidikan
Penyediaan bantuan personal
siswa dari keluarga miskin

Meningkatkan kualitas
pendidikan formal

Pemantauan pelaksanaan
kurikulum secara
berkesinambungan
Pembinaan peningkatan mutu
pembelajaran di sekolah
dengan penekanan pada
penguatan akhlak
Persiapan dan pelaksanaan
ujian sekolah
Penyiapan lulusan pendidikan
menengah sebagai tenaga
kerja yang memiliki keahlian
dan daya saing
Pembinaan dan pendampingan
peningkatan prestasi
pendidikan

Meningkatkan
kualifikasi dan
kompetensi pendidik
dan tenaga
kependidikan

Pemberian biaya jasa
pelayanan Pendidik
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan jenjang
pendidikan akademik dan
pengembangan kompetensi
bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Sertifikasi bagi Pendidik

Meningkatkan
manajemen
pengelolaan pendidikan
formal

Penerapan manajemen
pengelolaan berbasis
perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan pada sekolah
Pembinaan dan pendampingan
peningkatan akreditasi sekolah

Mewujudkan
pemerataan
aksesibilitas dan
kualitas pendidikan
nonformal

Meningkatkan kualitas
pendidikan nonformal

Penjaringan siswa kejar paket
Pemberian bantuan biaya
operasional pendidikan siswa
kejar paket
Pembinaan dan pendampingan
peningkatan akreditasi
Lembaga Kursus dan Pelatihan
Fasilitasi dan monitoring
pelaksanaan TPA/TPQ dan
Kelas Minggu

Meningkatkan derajat
kesehatan

Meningkatkan
aksesibilitas dan
kualitas pelayanan
kesehatan
masyarakat bagi
warga miskin

Meningkatkan akses
pelayanan kesehatan
bagi penduduk miskin

Pembayaran iuran jaminan
pelayanan kesehatan
penduduk miskin dan
kelompok tertentu
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya
kualitas layanan
kesehatan ibu dan
anak

Meningkatkan
pelayanan kesehatan
bagi ibu dan anak

Pelaksanaan deteksi dini
kelainan kehamilan
Pemberian imunisasi bayi dan
balita

Meningkatkan cakupan
pelayanan gizi ibu dan
anak

Pemberian makanan tambahan
bagi balita kurang gizi dan
makanan pendamping ASI
Pendampingan dan
pemantauan status gizi ibu
hamil/menyusui, bayi dan balita
Pemberian makanan tambahan
dan suplemen bagi ibu hamil
Pendampingan ibu dan anak
pada 1000 hari pertama
kelahiran
Pengembangan kampung ASI

Meningkatkan
kualitas sarana,
prasarana, serta
tata kelola layanan
kesehatan

Mencukupi kebutuhan
sarana dan prasarana
RSUD dan Puskesmas
sesuai standar sarana
dan prasarana, tipe
rumah sakit, dan
perkembangan ilmu
kesehatan

Perencanaan dan pengadaan
sarana dan prasarana
berdasarkan standar dan
perkembangan ilmu kesehatan
Peningkatan sarana prasarana
kesehatan melalui sistem
informasi kesehatan
Pemenuhan operasional
pelayanan kesehatan
Pemeliharaan sarana dan
prasarana dilakukan secara
berkala dan bersifat preventif
Perencanaan dan pengadaan
sarana dan prasarana sesuai
tipe rumah sakit dan
perkembangan ilmu kesehatan
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kinerja
pelayanan RSUD dan
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu (Pustu)
sesuai standar untuk
keselamatan pasien

Pelaksanaan akreditasi
puskesmas & rumah sakit dan
pemantauan implementasinya
secara berkala
Peningkatan mutu SDM
kesehatan melalui sertifikasi
dan akreditasi
Pengembangan manajemen
serta pelayanan kesehatan
rujukan, medik, administrasi,
dan keperawatan di sarana
kesehatan

Menjamin ketersediaan
dan pendistribusian
obat dan perbekalan
kesehatan di sarana
kesehatan sesuai
kebutuhan

Perencanaan dan pengadaan
obat dan perbekalan
kesehatan berbasis kebutuhan

Mewujudkan
lingkungan sehat di
masyarakat

Mendorong pola hidup
bersih dan sehat di
masyarakat melalui
upaya promotif dan
preventif

Pemantauan kebersihan dan
kesehatan makanan dan
minuman di masyarakat
Promosi hidup sehat di
masyarakat, rumah sakit dan
Puskesmas
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular dan penyakit tidak
menular
Penyediaan pelayanan
kesehatan khusus
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya
kualitas layanan KB
dasar

Meningkatkan cakupan
peserta KB Aktif

Penyediaan alat kontrasepsi
bagi keluarga miskin di setiap
fasilitas kesehatan milik
Pemerintah
Peningkatan partisipasi peserta
KB pria
Peningkatan kesadaran
masyarakat peduli keluarga
berencana
Pembinaan kader Kelompok
Bina Keluarga Balita
(BKB)/Bina Keluarga Remaja
(BKR)/Bina Keluarga Lansia
(BKL)

Meningkatkan ketahanan
pangan

Meningkatkan
ketersediaan,
kualitas konsumsi,
dan keamanan
pangan

Meningkatkan
pemahaman
masyarakat tentang
pola pangan harapan
dan keamanan pangan

Meningkatkan pemanfaatan
lahan pekarangan untuk
memenuhi kebutuhan rumah
tangga
Membudayakan pola konsumsi
pangan yang beragam, bergizi
seimbang dan aman

Meningkatkan
distribusi pangan

Mengendalikan
kestabilan harga dan
pasokan

Pemantauan perkembangan
harga dan pasokan serta
mengkoordinasikan operasi
pasar
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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
partisipasi aktif pemuda
dalam pembangunan
berbasis komunitas

Menggiatkan organisasi
kepemudaan di tingkat
RW/Kelurahan (Karang
Taruna) dengan konsep
kekinian
Pendampingan pemuda
menjadi agen perubahan bagi
generasi muda di tingkat kota
(pemuda pelopor)

Meningkatkan dan
mempertahankan
prestasi olahraga di
tingkat regional,
nasional dan
internasional

Meningkatkan prestasi
pemuda di bidang
olahraga

Pelaksanaan event kejuaraan
olahraga skala kota secara
rutin
Pemberian kesejahteraan bagi
atlit
Peningkatan pembangunan
dan pemeliharaan prasarana
olahraga

Meningkatkan
kompetensi angkatan

kerja untuk mengurangi
pengangguran

Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan kerja
bagi angkatan kerja

Memperluas
kesempatan kerja
formal

Pelaksanaan pelatihan
berbasis kompetensi
Pengembangan sistem
informasi dan promosi
ketenagakerjaan yang
terintegerasi dan efektif
Peningkatan pelayanan
penempatan tenaga kerja,
konseling dan job matching
yang tepat
Fasilitasi kerjasama lembaga
pendidikan, pelatihan dan
pemberi kerja
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

TUJUAN SASARAN STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN

PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Menumbuhkan
wirausaha muda baru
yang produktif

Pelaksanaan pelatihan
wirausaha bagi pemuda

Meningkatkan
kompetensi dan
produktivitas tenaga
kerja

Sertifikasi tenaga kerja dan
lulusan pelatihan

Fasilitasi akreditasi lembaga
pelatihan

Pemasyarakatan budaya
produktif dan etos kerja

Menciptakan
hubungan antar
pemangku
kepentingan dalam
lingkup industrial
yang harmonis

Menerapkan prinsip-
prinsip hubungan
industrial dalam
pencegahan dan
penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial

Mendorong perusahaan
memiliki Peraturan Kerja dan
mengawasi penerapannya

Mendorong terwujudnya
penetapan upah dan skala
upah yang adil

Meningkatkan
penerapan norma kerja
(termasuk norma kerja
perempuan dan anak)
dan K3

Peningkatan pemahaman
norma kerja dan K3 serta
pengawasan atas
penerapannya
Peningkatan cakupan
kepesertaan jaminan sosial
ketenagakerjaan
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi II : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan
penanganan PMKS

Meningkatkan
pelayanan
pemenuhan
kebutuhan dasar
dan rehabilitasi
PMKS

Meningkatkan
jangkauan layanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
dengan mendorong
partisipasi aktif dari
seluruh elemen untuk
penanganan PMKS

Peningkatan kualitas
pelayanan dan sarana
prasarana UPTD rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Pemberian kebutuhan dasar
permakanan bagi korban
bencana, lansia, anak yatim,
piatu, yatim piatu dan
penyandang cacat miskin dan
terlantar
Penjangkauan dan
pemulangan PMKS ke daerah
asal
Pemberian beasiswa bagi
mahasiswa berprestasi dari
keluarga miskin
Pemberdayaan dan pembinaan
relawan sosial dan organisasi
sosial

Menurunkan PMKS
melalui pemberdayaan
PMKS usia produktif

dalam kelompok-
kelompok usaha

Meningkatkan
keterampilan
PMKS usia
produktif

Membentuk kelompok
Usaha Ekonomi
Masyarakat dan
memantau serta
mengembangkannya
secara berkelanjutan

Pembentukan kelompok yang
mewadahi PMKS usia produktif
Fasilitasi dan pendampingan
pemberdayaan ekonomi PMKS
usia produktif hingga mampu
berproduksi dan dapat
dilimpahkan penanganannya
ke Dinas Koperasi dan UMKM
Pengembangan hasil usaha
kelompok
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi II : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha

TUJUAN SASARAN STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN

PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mengoptimalkan fungsi kader
pemberdayaan masyarakat
Peningkatan pembinaan dan
pelatihan ketrampilan bagi
PMKS

Meningkatkan
pemberdayaan

perempuan, serta
perlindungan perempuan

dan anak

Meningkatkan
pemberdayaan
perempuan

Meningkatkan akses,
kontrol, partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan

Penguatan kelembagaan dan
jaringan PUG dan PUHA
Penyediaan data terpilah
terkait potensi
pengarusutamaan gender
sebagai bahan pengambilan
kebijakan yang responsif
gender

Meningkatkan
perlindungan
perempuan dan
anak

Melindungi perempuan
dan anak dari berbagai
tindak kekerasan dan
trafficking melalui
pendampingan
terhadap korban
sekaligus
mengembangkan
upaya pencegahan
tindak kekerasan dan
trafficking

Fasilitasi layanan mencakup
mekanisme pelaporan,
rehabilitasi, serta reintegrasi
sosial terhadap perempuan
dan anak korban kekerasan
dan trafficking (pelaku, korban,
saksi)
Pemberian bantuan hukum
bagi anak yang terlibat tindak
kekerasan
Pemberdayaan Pusat
Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPTP2A) dalam
kerjasama dengan lembaga,
masyarakat dan dunia usaha
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Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi III : Memelihara keamanan dan ketertiban umum

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan
ketentraman dan

ketertiban umum untuk
mendukung pelaksanaan

pemerintahan daerah

Meningkatkan
kualitas dan
intensitas
pengawasan dan
pengendalian
pelaksanaan
peraturan daerah

Meningkatkan
ketertiban umum
dengan melakukan
pengawasan dan
pengendalian
pelaksanaan peraturan
daerah

Penyiapan tenaga penertiban

Peningkatan kapasitas personil
penertiban dengan pembinaan
pasca pendidikan
Peningkatan intensitas
pengawasan dalam
menertibkan kota
Penindakan dan evaluasi
pelanggaran Perda

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

Meningkatkan
pengendalian
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan serta
mewujudkan kerukunan
hidup bermasyarakat

Pengerahan dan pengendalian
satuan perlindungan
masyarakat
Peningkatan kerjasama dan
pengendalian di bidang
keamanan
Pelatihan pengendalian
keamanan dan kenyamanan
lingkungan terhadap kader
wasbang
Peningkatan intensitas
kegiatan yang mendukung
perilaku toleransi dan
kerukunan beragama
Pembinaan partai politik dan
organisasi kemasyarakatan

Pemantauan orang asing,
organisasi kemasyarakatan
asing dan tenaga kerja asing
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mewujudkan sinkronisasi
sistem penataan ruang
dan sistem pertanahan

Meningkatkan
sinkronisasi dan
integrasi rencana
rinci dan rencana
induk sektoral
dengan rencana
tata ruang wilayah
(RTRW)

Menyelesaikan
penyusunan seluruh
rencana induk sektoral

Penyusunan dan pemutakhiran
rencana induk sektoral
berbasis teknologi informasi

Optimalisasi peran Badan
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD) untuk
koordinasi dalam perencanaan
sektoral

Menyelesaikan
penyusunan seluruh
rencana rinci tata ruang
kota yang terintegrasi
baik dalam skala lokal
maupun regional

Optimalisasi peran Badan
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD) untuk
koordinasi dalam perencanaan
rinci tata ruang kota
Penetapan seluruh rencana
rinci tata ruang kota secara
bertahap

Peningkatan upaya integrasi
sistem perencanaan tata ruang
berbasis TIK

Optimalisasi penataan
ruang melalui
pengendalian
pemanfaatan ruang

Optimalisasi peran Badan
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD) untuk
koordinasi dalam pemanfaatan
dan pengendalian tata ruang
kota
Pemanfaatan aplikasi berbasis
TIK yang terintegrasi untuk
pelayanan perizinan
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Penerapan sistem reward dan
punishment dalam
membangun kesadaran
masyarakat dalam tertib
administrasi perizinan
bangunan

Mewujudkan
penyediaan lahan
untuk
pembangunan bagi
kepentingan umum

Meningkatkan
pemenuhan kebutuhan
lahan bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum

Peningkatan upaya percepatan
pengadaan lahan melalui
koordinasi lintas sektor dan
pendekatan persuasif kepada
masyarakat

Meningkatnya
pengamanan dan
pengelolaan aset
tanah dan/atau
bangunan

Mengoptimalkan sistem
manajemen
pengamanan dan
pengelolaan aset tanah
dan/atau bangunan
milik Pemerintah Kota
Surabaya

Peningkatan upaya
pengamanan aset melalui
pengamanan administrasi,
fisik, pemanfaatan dan hukum

Pemantauan dan pemutakhiran
data aset tanah dan/atau
bangunan secara berkala
melalui database yang
terintegrasi

Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup kota
yang bersih dan hijau

Meningkatkan
manajemen
pengelolaan dan
kualitas Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)

Mengoptimalkan
pengelolaan RTH yang
sudah dikuasai
Pemerintah Kota
Surabaya

Optimalisasi UPTD dan/atau
rayon yang secara khusus
menangani pengelolaan RTH

Penyediaan kecukupan
anggaran pembangunan,
operasional dan pemeliharaan
dalam rangka peningkatan
penyediaan RTH
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Optimalisasi sistem
pengelolaan
kebersihan dan
persampahan
secara terpadu
yang berbasis
masyarakat dengan
penerapan
teknologi tepat
guna dan ramah
lingkungan

Mengoptimalkan fungsi
fasilitas pengelolaan
sampah

Peningkatan pemanfataan
fasilitas pengelolaan sampah
berteknologi tepat guna dan
ramah lingkungan

Meningkatkan peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan kebersihan

Peningkatan peran serta
sekolah dan kantor swasta
dalam pengendalian sampah
Peningkatan pengelolaan
sampah berbasis 3R di tingkat
RT/RW dan Kelurahan secara
berkala

Meningkatkan
kualitas udara dan
air

Pengendalian
pencemaran air dan
udara skala kota

Pemantauan dan penegakan
aturan tentang pengendalian
pencemaran air dan udara
terutama pada sektor industri
dan komersial
Optimalisasi pemanfaatan
stasiun monitoring udara
ambient
Pemantauan pengendalian
pencemaran limbah domestik
di perumahan dan kawasan
permukiman
Peningkatan kualitas air
permukaan untuk mendukung
ketersediaan air baku

Mewujudkan sistem
ketahanan yang handal

terhadap bencana

Pengembangan
sistem
penanggulangan
bencana yang
antisipatif dan
tanggap

Memantau secara
berkesinambungan dan
memutakhirkan sistem
mitigasi dan
penanggulangan
bencana skala kota

Peningkatan kecakapan
masyarakat dan petugas dalam
penanggulangan bencana
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan sistem
manajemen resiko dan mitigasi
bencana non alam melalui
upaya optimalisasi
rekomendasi dan pemantauan
berkala proteksi kebakaran
pada bangunan dan kawasan
permukiman
Penyediaan sarana/akses
untuk kemudahan
penanggulangan bencana
Peningkatan sistem mitigasi
dalam upaya mendukung
pengelolaan tanggap darurat
bencana
Peningkatan upaya integrasi
antar stakeholder dalam
pengelolaan tanggap darurat
bencana

Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi V : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Memantapkan sarana
prasarana pada kawasan

perumahan dan
permukiman untuk

mewujudkan lingkungan
yang berkualitas

Meningkatkan
penyediaan serta
pengelolaan
lingkungan
perumahan dan
kawasan
permukiman layak
huni

Menyediakan rumah
layak huni dan
peningkatan kualitas
lingkungan permukiman

Pembangunan rumah susun
bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Pengelolaan air limbah
domestik sistem terpusat dan
sistem setempat
Peningkatan sarana prasarana
perumahan dan kawasan
permukiman
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi V : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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
pengembangan dan
pemanfaatan energi
alternatif

Peningkatan upaya penerapan
upaya pengembangan energi
alternatif di gedung milik
pemerintah

Memasyarakatkan
penggunaan energi
alternatif kepada
seluruh lapisan
masyarakat dan dunia
usaha

Optimalisasi penggunaan
sumber energi alternatif
terbarukan yang telah
diterapkan pemerintah kota

Meningkatkan bentuk
kerjasama dengan berbagai
institusi serta pendampingan
kepada masyarakat untuk
pengembangan penerapan
energi alternatif
Pengembangan sistem
kompensasi (insentif) bagi
pelaku usaha yang
memanfaatkan sumber energi
alternatif

Meningkatkan upaya
konservasi energi

Meningkatkan
upaya penerapan
konservasi energi

Menumbuhkan
kesadaran masyarakat
dan dunia usaha untuk
hemat energi

Pengembangan kerjasama
dengan instansi terkait untuk
peralihan penggunaan sumber
energi di masyarakat

Pelaksanaan audit energi dan
pendampingan penerapan
konservasi energi
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VI : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Melestarikan budaya
lokal

Meningkatkan
perlindungan,
pengembangan
dan pemanfaatan
budaya lokal

Menggali potensi dan
menetapkan budaya
lokal

Menggali potensi budaya lokal
Menetapkan budaya lokal serta
bangunan bersejarah sebagai
ikon Kota Surabaya
Peningkatan kompetensi SDM
di bidang budaya melalui forum
pelaku budaya lokal

Mengembangkan
budaya lokal dengan
cara mengenalkan dan
menampilkan budaya
lokal kepada
masyarakat sehingga
bisa dimanfaatkan
sebagai tujuan
pariwisata

Meningkatkan kualitas
penampilan kelompok-
kelompok budaya lokal
Mendorong sektor-sektor
usaha penunjang pariwisata
(hotel dan restoran) untuk
menampilkan kelompok-
kelompok budaya lokal

Meningkatkan minat dan
budaya baca masyarakat

Mewujudkan
peningkatan minat
dan budaya baca
masyarakat melalui
peningkatan akses
baca

Meningkatkan akses
baca melalui
penambahan layanan
baca dan koleksi buku
serta peningkatan
kualitas layanan baca

Penambahan koleksi buku di
layanan baca
Menambah jumlah dan
meningkatkan kualitas layanan
baca
Meningkatkan pembinaan
terhadap petugas pengelola
layanan baca
Mengintegrasi sistem informasi
perpustakaan

Peningkatan minat dan
budaya baca
masyarakat

Meningkatkan event pustaka
untuk meningkatkan minat
baca masyarakat
Mengevaluasi kemampuan
literasi siswa
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VI : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

TUJUAN SASARAN STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN

PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Memantapkan wawasan,
karakter, dan nilai-nilai

kebangsaan

Mewujudkan
wawasan, karakter
dan nilai-nilai
kebangsaan

Meningkatkan jumlah
warga masyarakat yang
memiliki wawasan dan
karakter kebangsaan

Bekerjasama dengan institusi
pendidikan membangun nilai-
nilai dan karakter kebangsaan
bagi pelajar melalui kegiatan
akademis maupun
ekstrakurikuler
Mengkomunikasikan dan
menumbuhkan nilai-nilai dan
karakter kebangsaan kepada
warga masyarakat melalui
sosialisasi dan pengadaan
event peningkatan nilai
kebangsaan

Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VII : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional

TUJUAN SASARAN STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN

PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan arus

perdagangan
internasional dan antar
pulau dari dan menuju

Surabaya

Peningkatan sistem
manajemen city
logistik

Membangun dan
mengembangkan
simpul pusat kegiatan
logistik kota baik dalam
skala pelayanan lokal,
regional dan nasional

Meningkatkan akses/sarana
dan prasana pendukung
menuju simpul kegiatan logistik
dan distribusi dalam kota
Pengembangan sistem
informasi dan manajemen
rantai pasok (supply chain
management) yang diperlukan
untuk mengintegrasikan
komponen-komponen dan
kegiatan-kegiatan dalam
sistem logistik
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VII : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya
jaringan bisnis (G
to G dan G to B)
jasa dan
perdagangan
komoditi barang
dalam skala
internasional dan
antar pulau yang
ditunjang dengan
pusat pelayanan
informasi yang
terintegrasi

Meningkatkan realisasi
kerjasama bidang
perdagangan atas MoU
yang telah disepakati
antara Pemerintah Kota
Surabaya dengan pihak
yang bekerjasama

Penyepakatan bidang yang
dikerjasamakan dan bentuk
lembaga kerjasama beserta
deskripsi tugas

Pelaksanaan pemasaran dan
promosi obyek kerjasama
secara bersama-sama

Harmonisasi regulasi bersama
yang mengatur implementasi
program kerjasama di bidang
perdagangan

Koordinasi dan dukungan dari
Pemerintah Pusat dalam hal:
instrumen peraturan ekspor-
impor; pengawasan dan
penegakan hukum terhadap
praktek perdagangan illegal
dan proteksi untuk produk
dalam negeri
Pemusatan kegiatan ekonomi
di wilayah tertentu untuk
menghasilkan keuntungan
bersama, memperpendek mata
rantai perdagangan,
peningkatan pendapatan
masyarakat, dan penciptaan
efisiensi perdagangan
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Meningkatkan
kapasitas dan
kompetensi
aparatur
pemerintahan

Meningkatkan
kedisiplinan aparatur

Pengendalian kedisiplinan
aparatur dengan sistem
berbasis teknologi

Meningkatkan kualitas
belanja dan
akuntabilitas
pengelolaan keuangan
daerah

Pengendalian pengelolaan
keuangan secara administratif

Menempatkan aparatur
sesuai kapasitas dan
kompetensi, serta
melakukan evaluasi
atas kompetensi secara
berkelanjutan

Pemanfaatan assessment
center sebagai sarana
pengelolaan kompetensi
aparatur

Meningkatkan tata
kelola administrasi
pemerintahan yang
baik

Meningkatkan
efektivitas dan kinerja
lembaga pemerintahan
melalui peningkatan
penatalaksanaan, tata
kelola administrasi dan
kearsipan, kerjasama,
penyediaan sarana dan
prasarana,
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan, serta
regulasi untuk
mendukung pelayanan
publik yang baik

Melakukan tinjauan terhadap
kesesuaian lembaga beserta
tugas pokok dan fungsinya
Mengoptimalkan
penyelenggaraan
ketatalaksanaan
Memanfaatkan teknologi untuk
penataan, penyelamatan dan
pelestarian arsip
Meningkatkan peran
Kecamatan dan Kelurahan
untuk menyediakan data
pemerintahan secara tertib
administrasi
Melakukan kajian dan analisis
untuk rekomendasi kebijakan
serta melakukan monitoring
dan evaluasi atas implementasi
kebijakan
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan respon dan
adaptasi dalam fasilitasi
kegiatan DPRD
Membuat mekanisme analisa
kebutuhan dan ketersediaan
sarana dan prasarana yang
berbasis teknologi informasi
Meningkatkan respon dan
adaptasi dalam fasilitasi
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Membuat mekanisme analisa
kebutuhan dan ketersediaan
administrasi perkantoran
Meningkatkan kerjasama
dalam dan luar negeri sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD
Meningkatkan pemahaman
SKPD terhadap produk
perencanaan pembangunan
yang partisipatif
Pemanfaatan teknologi untuk
mengendalikan pelaksanaan
pembangunan
Melakukan harmonisasi dan
simplifikasi produk hukum
secara rutin
Meningkatkan kualitas data
dan informasi pembangunan
daerah untuk mendukung
perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik

Meningkatkan kualitas
data dan informasi
kependudukan skala
kota sebagai basis
pelayanan dasar kepada
masyarakat dan sebagai
rekomendasi/bahan
evaluasi implementasi
kebijakan

Pengembangan database
kependudukan secara terpadu
serta pemutakhiran data
secara berkesinambungan
yang melibatkan seluruh
instansi terkait di Pemerintah
Kota

Meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan dan
non perizinan

Penyederhanaan proses
perizinan dan non perizinan
melalui pelayanan terpadu
Penyediaan infrastruktur
pelayanan perizinan dan non
perizinan berbasis teknologi
informasi (Surabaya Single
Window)

Menyediakan layanan
publik berbasis teknologi
informasi

Pengembangan masterplan
pembangunan aplikasi
pelayanan publik administratif
Pengendalian keamanan data
dan informasi layanan
(aplikasi, data, jaringan,
perangkat keras)

Menyediakan saluran
komunikasi dan
informasi yang memadai
bagi masyarakat dan
pihak berkepentingan
berkaitan dengan
implementasi kebijakan
dan pembangunan skala
kota

Mengembangkan komunikasi
dan dialog langsung antara
masyarakat dengan pimpinan
pemerintah kota terkait
program-program
pembangunan
Menyediakan sarana dan
saluran informasi publik melalui
berbagai media
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Menjalin komunikasi dengan
pihak media massa untuk
memberikan informasi positif
tentang implementasi
kebijakan dan pembangunan
daerah

Memberikan
perlindungan kepada
konsumen serta
menjamin keamanan
perdagangan

Pengawasan barang beredar
terutama terhadap barang-
barang strategis, obat dan
makanan
Pemberian edukasi kepada
konsumen melalui koordinasi
dengan lembaga perlindungan
konsumen
Meningkatkan jumlah dan
kompetensi aparatur metrologi
legal
Penambahan cakupan Ukur,
Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya yang diawasi
Pengelolaan laboratorium
metrologi legal

Memantapkan
kemandirian keuangan

daerah

Meningkatkan dan
mengoptimalkan
pengelolaan
sumber
penerimaan daerah
secara efektif dan
efisien

Mengoptimalkan potensi
pendapatan daerah,
terutama dari pajak dan
retribusi daerah

Pengembangan sistem
pemungutan pajak yang
transparan dan efisien
Meningkatkan kerjasama
dengan lembaga keuangan
dan instansi terkait lainnya
Mendorong peningkatan
kesadaran wajib pajak
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kualitas
pendataan dan penetapan pajak
Meningkatkan kinerja BUMD
untuk mendukung kemandirian
keuangan daerah
Pengendalian pengelolaan
anggaran dengan sistem
berbasis teknologi

Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 nilai
tambah dan jangkauan
pemasaran produk
usaha mikro

Pemanfaatan inovasi teknologi
tepat guna dan informasi dalam
meningkatkan produksi dan
pemasaran produk usaha mikro
Fasilitasi akses permodalan dan
skema pembiayaan, termasuk
Pengembangan kemitraan
perusahaan besar dengan
usaha mikro
Peningkatan kualitas SDM
usaha mikro dalam
pengaplikasian teknologi tepat
guna
Fasilitasi kepemilikan sertifikat
mutu produk

Meningkatkan
produktivitas
koperasi

Meningkatkan proporsi
jumlah koperasi sehat
melalui penataan
kelembagaan dan
pembinaan usaha

Pemantauan kinerja koperasi
melalui pendampingan RAT
Peningkatan kapasitas SDM
pengelola dan pengurus
koperasi pada aspek
kelembagaan
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fasilitasi promosi unit bisnis
koperasi
Sertifikasi pengelola usaha
simpan pinjam

Meningkatkan
produktivitas sektor
pertanian

Meningkatkan nilai
tambah dan jangkauan
pemasaran produk
pertanian

Pemanfaatan inovasi teknologi
tepat guna dan informasi dalam
meningkatkan produksi dan
pemasaran produk pertanian
Penyediaan akses pasar melalui
pelaksanaan even-even promosi
produk pertanian
Pemanfaatan inovasi teknologi
tepat guna dan informasi dalam
meningkatkan produksi dan
pemasaran produk peternakan

Meningkatkan
produktivitas sektor
kelautan dan
perikanan

Meningkatkan nilai
tambah dan jangkauan
pemasaran produk
kelautan dan perikanan

Pemanfaatan inovasi teknologi
tepat guna dan informasi dalam
meningkatkan produksi dan
pemasaran produk budidaya
perikanan

Meningkatkan
pertumbuhan dan
produktivitas
pelaku sektor
industri kreatif

Mengembangkan pusat-
pusat desiminasi
teknologi dan informasi
dan pendampingan
untuk pengembangan
ekonomi kreatif

Pemanfaatan fasilitas publik
sebagai pusat desiminasi
teknologi, informasi dan
pendampingan dalam
pengembangan ekonomi kreatif
masyarakat kota

Meningkatkan kinerja
pariwisata dalam rangka
mewujudkan daya saing

global

Meningkatkan
jumlah transaksi
keuangan yang
dilakukan
wisatawan

Meningkatkan daya tarik
wisata

Peningkatan kualitas Obyek
Daya Tarik Wisata (ODTW)
Menjalin kerjasama dengan
stakeholder bidang pariwisata
Meningkatkan
image/branding/ikon pariwisata
Surabaya melalui strategi
promosi yang efektif
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Penyelenggaraan event yang
mempunyai daya tarik secara
periodik

Meningkatkan kinerja
investasi dalam rangka
mewujudkan daya saing

global

Meningkatkan
realisasi PMA dan
PMDN (SPIPISE
dan non SPIPISE)

Meningkatkan iklim
investasi dan usaha
dengan memberikan
kepastian usaha dan
mengembangkan daya
tarik investasi

Pemberian kepastian usaha
melalui regulasi penanaman
modal dan usaha
Pengembangan strategi promosi
investasi

Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi X : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mengembangkan dan
mengoptimalkan kinerja

sistem drainase kota

Penyediaan sistem
drainase kota yang
terpadu, efektif dan
efisien

Meningkatkan kapasitas
sistem drainase kota
untuk mengurangi
dampak genangan air
saat musim hujan dan
laut pasang

Pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana drainase secara rutin
dan berkelanjutan
Pemantauan rutin ketinggian air
terutama saat musim hujan dan
laut pasang

Meningkatkan jaringan
dan pelayanan

transportasi kota yang
terpadu

Menyediakan dan
meningkatkan
kinerja jaringan
jalan

Mengembangkan
kapasitas dan kualitas
jaringan jalan yang
terkoneksi dengan
jaringan jalan regional
dan nasional

Penambahan dan peningkatan
jaringan jalan
Pemantapan kondisi jaringan
jalan

Menyediakan
sistem manajemen
transportasi yang
berkualitas

Meningkatkan
keselamatan dan
kenyamanan berlalu
lintas

Menginformasikan standar
keselamatan lalu lintas secara
massal
Penyediaan prasarana fasilitas
perlengkapan jalan yang
memadai
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Visi    : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Misi X : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PERNYATAAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Penerapan traffic demand
management

Penyediaan dan
optimalisasi sistem
angkutan umum
massal yang
berkualitas dan
ramah lingkungan

Meningkatkan jumlah
pengguna angkutan
umum massal dan
berkurangnya
penggunaan kendaraan
pribadi

Peningkatan sistem manajemen
angkutan umum massal yang
aman, nyaman dan ramah
Pembangunan dan
pengembangan prasarana
perpindahan moda transportasi
kota yang aman, nyaman dan
terintegrasi dengan pelayanan
regional dan nasional
Pelaksanaan pengujian
kelayakan kendaraan angkutan
(KIR) sesuai ketentuan

Meningkatkan
pembangunan dan

pelayanan utilitas kota
secara terpadu dan

merata

Meningkatnya
sistem jaringan dan
kualitas layanan air
bersih

Menyediakan air bersih
yang mudah diakses
masyarakat

Penyediaan sarana jaringan air
bersih
Koordinasi pengembangan
sistem distribusi air bersih
dengan BUMD

Meningkatnya
sistem jaringan dan
kualitas PJU

Meningkatkan kuantitas,
efektivitas dan efisiensi
penggunaan PJU yang
terpasang

Penerapan sistem manajemen
dalam pemantauan dan
pemeliharaan PJU secara
berkala
Penyediaan utilitas PJU
Penggunaan PJU hemat energi

Meningkatnya
pelayanan utilitas
kota lainnya

Menyediakan sarana
utilitas kota secara
terpadu untuk
mendukung kebutuhan
perkembangan kota

Koordinasi penataan utilitas dan
sarana prasarananya
Pengawasan instalasi dan
penataan utilitas serta sarana
prasarananya

Keterangan : Seluruh strategi dan arah kebijakan terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif.


