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BAB II 

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

 

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-

2015. Pada penjabaran tahun kelima ini, pelaksanaan program dan kegiatan 

diarahkan untuk mengembangkan capaian target-target RPJMD yang telah tercapai 

serta melakukan akselerasi terhadap percepatan target-target yang masih belum 

tercapai. Penyusunan LKPJ Walikota Semarang Tahun 2015 merupakan laporan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Tahun 2015 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015. 

A. Visi dan Misi 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan 

misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama lima 

tahun. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan akan 

terwujud pada akhir periode perencanaan yang dilaksanakan pada rentang waktu 

tertentu. Visi akan menjadi arahan bagi keseluruhan kebijakan yang diambil dan 

dijalankan. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian 

upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks 

pelaksanaan pembangunan, suatu pemerintahan membutuhkan adanya visi dan 

misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan.  

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD, visi Kota Semarang untuk tahun 

2010-2015 RPJMD adalah : “SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG 

BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA” 

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota 

Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera. 

Kota Perdagangan,  mengandung  arti  Kota Semarang akan mendasarkan  

bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada 

aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya 

melekat penyelenggaraanfungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan 

dalam  rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan 
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potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk 

lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi kota secara keseluruhan. 

Kota Jasa, memiliki makna bahwa Kota Semarang lebih menekankan pada 

fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Sebagaikota jasa maka 

akan pembangunan akan dilaksanakan untuk mendukung berbagai fungsi, 

diantaranya: 

1. Penyediaan  jasa  layanan  publik  secara  memadai,  baik  mencakup  standar 

pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan / 

regulasi yang dapat memberikan  jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas 

sumber daya manusia dalam pelayanan. 

2. Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

publik,  seperti   hotel,  perbankan,  transportasi,  kesehatan  (Rumah  Sakit), 

pendidikan,  telekomunikasi, Ruang  Pamer  Ruang  Pertemuan,  dan   lain 

sebagainya. 

3. Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, 

dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani 

dengan sebaik-baiknya (Customer engagement) 

4. Pola berpikir (mindset) dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat 

mendorong terciptanya budaya pelayanan 

Kota Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

dan  pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan yang terdiri 

dari Cipta, Rasa dan Karsa yang telah tumbuh menjadi kearifan masyarakat seperti 

pelaksanaan nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, 

ketertiban dan sikap ketauladanan lainnya dalam lingkungan budaya masyarakat, 

sehingga menghasilkan pembangunan karakter yang mengedepankan kehalusan 

budi dan perasaan, manusiawi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Masyarakat Yang Sejahtera, diartikan sebagai masyarakat yang terlayani 

dan terpenuhi kebutuhan dasar hidup dan rasa aman, tentram serta adil dalam 

segala bidang.  

Dalam mewujudkan Visi “Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang 

Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 5 (lima) misi 

pembangunan daerah, yaitu : 
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1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Semarang 

yang berkualitas. 

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat 

kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan 

didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. 

2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi 

supremasi hukum. 

Adalah penyelenggaraan Pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan 

otonomi   daerah  secara  nyata,  efektif,  efisien  dan  akuntabel dengan 

menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan 

Pemerintah yang bersih (Clean Governance) sehingga mampu memberikan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan 

supremasi hokum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan public 

mencakup beberapa aspek, yaitu sumberdaya aparatur, regulasi dan 

kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. 

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan 

perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan 

daerah,  berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang 

mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun 

internasional. 

4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. 

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan 

tata ruang  dan  pembangunan  infrastruktur  wilayah  secara  efektif  dan  

efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap 

memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan. 

5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada 
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penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta 

mitigasi bencana. 

Untuk memberikan arahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD 

2010-2015 tersebut, maka disusun arahan prioritas dalam “SAPTA PROGRAM” 

yang terdiri dari : 

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 

2. Penanganan rob dan banjir, 

3. Peningkatan pelayanan publik, 

4. Peningkatan infrastruktur, 

5. Peningkatan kesetaraan gender, 

6. Peningkatan pelayanan pendidikan  

7. Peningkatan pelayanan kesehatan. 

Sapta Program disusun dalam tahapan selama kurun waktu tahun 2010-

2015, yaitu: 

1. Tahap Konsolidasi, Juli 2010-2011 

2. Tahap Percepatan Infrastruktur, tahun 2012  

3. Tahap Percepatan Pencapaian Sapta Program, tahun 2013 

4. Tahap Pemantapan Pencapaian Sapta Program, tahun 2014  

5. Tahap Pengembangan, tahun 2015 

 

B. Strategi Pembangunan Kota Semarang 

Visi dan misi membutuhkan implementasi nyata untuk mewujudkannya 

melalui penetapan serangkaian strategi pembangunan yang merupakan langkah-

langkah berisikan program-program indikatif. Rumusan strategi tersebut berupa 

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang 

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi pembangunan 

dalam lima tahun disusun berdasarkan analisis terhadap isu strategis yang 

dihadapi serta target-target yang harus dicapai dengan memerhatikan prioritas 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Rumusan strategi pembangunan 

tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Mewujudkan  sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang 

yang berkualitas. 

Strategi  dalam mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota 

Semarang yang berkualitas  meliputi: 

1) Pengembangan  sekolah murah. 

2) Pengembangan  kualitas layanan pendidikan. 

3) Pengembangan pendidikan non formal dan informal. 

4) Peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang 

berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. 

5) Pengurangan resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana. 

6) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dan manajemen kesehatan. 

7) Promosi pelayanan dan pendidikan kesehatan masyarakat. 

8) Peningkatan kualitas SDM Kesehatan. 

9) Pengembangan dan peningkatan penyediaan pelayanan KB. 

10) Peningkatan cakupan pelayanan KB yang berkualitas. 

11) Peningkatan kesadaran reproduksi sehat, keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera. 

12) Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan. 

13) Peningkatan penempatan tenaga kerja. 

14) Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. 

15) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan. 

16) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga. 

17) Pemasyarakatan olahraga. 

18) Pembinaan atlit dan pelaku olahraga. 

19) Pengembangan budaya baca masyarakat. 

20) Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal. 

21) Pelestarian Benda dan Bangunan Cagar Budaya. 

22) Penciptaan kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif. 

2. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi 

supremasi hukum. 

Strategi dalam mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, 

meningkatkan pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum  

meliputi : 

1) Penanaman rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. 
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2) Pengembangan situasi dan kondisi daerah yang tertib dan aman. 

3) Pengembangan infra dan supra struktur politik. 

4) Pengembangan jaringan dan sistem informasi manajeman Teknologi 

Informatika. 

5) Pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif. 

6) Penguatan kapasitas kelembagaan perencana. 

7) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber pendapatan yang 

sah. 

8) Peningkatan manajemen asset daerah. 

9) Peningkatan manajemen keuangan daerah. 

10) Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah. 

11) Peningkatan manajemen pengelolaan kepegawaian. 

12) Peningkatan kemampuan dan kapasitas Aparatur. 

13) Penguatan otonomi daerah. 

14) Peningkatan pengawasan internal. 

15) Peningkatan pelayanan prima. 

16) Pengembangan data dan informasi. 

17) Pengembangan pengamanan swakarsa. 

18) Penciptaan budaya disiplin, tertib dan aman. 

19) Penyiapan pranata kebijakan keterbukaan informasi publik. 

20) Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informasi. 

21) Peningkatan jalinan kemitraan baik dengan media massa maupun elektronik. 

3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. 

Strategi dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah  meliputi: 

1) Pengembangan kelembagaan koperasi. 

2) Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan 

UMKM. 

3) Pengembangan kebijakan peningkatan ekonomi lokal. 

4) Pengembangan kualitas SDM koperasi. 

5) Pengembangan kebijakan dan infrastruktur investasi. 

6) Pengembangan kerjasama investasi yang strategis. 

7) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian dan perkebunan. 

8) Pemberdayaan petani . 

9) Peningkatan agribisnis pertanian dan hutan lestari. 

10) Pengembangan ketahanan pangan dan  kemandirian pangan. 
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11) Pengembangan penganekaragaman pangan. 

12) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. 

13) Pengembangan kualitas obyek dan even-even pariwisata. 

14) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 

15) Peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan. 

16) Pengembangan pola perpasaran tradisional dan modern. 

17) Pengembangan Ekspor komoditas non migas. 

18) Pengembangan produk industri unggulan. 

19) Pengembangan kebijakan industri dan industri penunjang. 

4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. 

Strategi dalam mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang 

berkelanjutan, meliputi : 

1) Pencegahan dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan. 

2) Pengembangan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. 

3) Pengembangan manajemen pengelolaan sampah. 

4) Pengendalian jumlah ruang terbuka hijau di publik area dan private area. 

5) Pengendalian tata ruang berdasar pada panduan rancang kota. 

6) Peningkatan sarana pusat pertumbuhan baru dilokasi strategis dan cepat 

berkembang. 

7) Revitalisasi bangunan cagar budaya. 

8) Pengembangan moda transportasi masal yang aman, nyaman serta tepat 

waktu dan terjangkau. 

9) Pengembangan manajemen pola perpakiran. 

10) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan informasi fasilitas transportasi yang 

terintegrasi. 

11) Peningkatan aksesbilitas dan pengurangan kemacetan lalu lintas. 

12) Penataan “Wajah Kota”. 

13) Perumahan tidak layak huni. 

14) Pembangunan dan Revitalisasi  tempat pemakaman umum (TPU). 

15) Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir. 

16) Optimalisasi sumber-sumber air baku. 

5. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Strategi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera  meliputi : 

1) Pengarustamaan gender dan perlindungan anak. 
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2) Perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan. 

3) Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, Anak Jalanan, 

Anak Terlantar dan Anak berkebutuhan khusus. 

4) Peningkatan manajemen mitigasi bencana. 

C. Prioritas Pembangunan Daerah 

Berdasarkan tahapan tersebut maka tahun 2015 merupakan tahapan 

Pengembangan  Pencapaian Sapta Program dalam kerangka pencapaian visi dan 

misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015. Dari uraian deskripsi kondisi, 

potensi, permasalahan, dan prediksi pembangunan daerah diberbagai bidang 

pembangunan maka perlu dirumuskan isu-isu strategis yang muncul sesuai 

dengan prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang  tahun 2015 yaitu: 

1. Program Penanganan Kemiskinan Dan Pengangguran, dengan prioritas 

pada: 

a) Pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, yang difokuskan pada: 

1) Peningkatan kualitas dan aksesbilitas pelayanan kesehatan bagi warga 

miskin, dengan arahan kegiatan: 

(a) Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin 

(b) Penanganan kurang gizi dan rawan gizi 

(c) Penambahan tempat pelayanan kesehatan di tiap kecamatan 

2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah , dengan arahan kegiatan: 

(a) Pemugaran rumah tidak layak huni 

(b) Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana Prasarana Rusun dan 

Rusunawa di 5 rusun 

(c) Pembuatan Sanitasi Komunal 

(d) Perbaikan prasarana infrastruktur jalan lingkungan permukiman 

(e) Penataan dan penanganan permukiman kumuh 

(f) Fasilitasi perluasan program Pamsimas dan Sanimas di kelurahan-

kelurahan 

3) Peningkatan fasilitasi akses pendidikan dasar dan menengah bagi warga 

miskin, dengan arahan kegiatan: 

(a) Pengembangan Kejar Paket Plus 

(b) Bantuan Beasiswa bagi warga miskin 

(c) Pengembangan kelurahan vokasi 
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4) Penguatan kelembagaan dan ketersediaan cadangan pangan serta 

perluasan akses pangan yang murah, sehat dan terjangkau bagi warga 

miskin, dengan arahan kegiatan: 

(a) Bantuan Warung desa di kelurahan mandiri pangan 

(b) Pelatihan pengolahan pangan lokal dan promosi produk olahan 

pangan 

(c) Penyediaan bahan pangan untuk warung desa 

5) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

b) Pemantapan pemberdayaan ekonomi warga miskin, yang difokuskan 

pada: 

1) Pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat di kelurahan 

sasaran program Gerdukempling, dengan arahan kegiatan: 

(a) Bantuan ekonomi bergulir untuk usaha kecil warga miskin 

(b) Fasilitasi bantuan sarana dan peraatan usaha ekonomi produktif bagi 

warga miskin 

2) Pemberian akses permodalan dan pemasaran bagi warga miskin yang 

memiliki usaha, dengan arahan kegiatan fasilitasi permodalan dan 

pemasaran hasil produk usaha warga miskin 

c) Pemantapan penurunan angka pengangguran, yang difokuskan pada: 

1) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan  kapasitas tenaga kerja, 

dengan arahan kegiatan: 

(a) Optimalisasi bursa lapangan kerja 

(b) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur Balai 

Latihan Kerja (BLK) 

(c) Padat karya produktif 

2) Peningkatan pemberdayaan dan daya saing koperasi, UMKM/IKM, 

petani/nelayan 

3) Pengembangan wirausaha baru serta diversifikasi usaha, dengan arahan 

kegiatan Fasilitasi pengembangan kelembagaan UMKM/Koperasi 

2. Program Penanganan Rob Dan Banjir, dengan prioritas pada: 

a) Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pengendalian 

banjir dan rob, yang difokuskan pada:  

1) Pembangunan fasilitas pengendali banjir dan rob, dengan arahan 

kegiatan: 
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(a) Peningkatan saluran drainase Kali Tenggang 

(b) Pembangunan saluran drainase kota 

2) Peningkatan operasional sarana pengendali banjir, dengan arahan 

kegiatan: 

(a) Peningkatan jumlah dan kapasitas pompa 

(b) Pemeliharaan sistem drainase kota 

(c) Operasional polder pengendali banjir 

(d) Pengoptimalan embung dan polder 

b) Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Serta Konservasi Kawasan Hulu dan 

Hilir, yang difokuskan pada:  

1) Rehabilitasi kawasan hulu 

2) Rehabilitasi kawasan hilir, dengan arahan kegiatan: 

(a) Pembuatan sabuk pantai dan groin 

(b) Penanaman mangrove 

3) Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai 

3. Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan prioritas pada: 

a) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel 

Dengan Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang difokuskan 

pada: 

1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan arahan kegiatan: 

(a) Mempertahankan pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP); 

(b) Peningkatan kualitas pelayanan publik (PATEN, ISO Pelayanan 

Perijinan) 

(c) Rehabilitasi dan pembangunan kantor pemerintahan, terutama yang 

memberikan pelayanan langsung ke masyarakat, terdiri dari: 

- Pembangunan dan rehabilitasi kantor kelurahan dan kecamatan 

- Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informasi 

- Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

- Lanjutan Pembangunan Kantor Kec. Semarang Timur; Kec. 

Mijen; Bapermas, Per dan KB; Gedung Diklat.  
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- Pemantapan penerapan dan pencapaian target Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 

2) Peningkatan kualitas sumber daya dan sistem penilaian kinerja aparatur, 

dengan arahan kegiatan: 

(a) Pelaksanaan Renumerasi pegawai 

(b) Peningkatan manajemen kepegawaian 

(c) Penerapan dan percepatan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP) 

3) Pemantapan pelaksanaan administrasi kependudukan, dengan arahan 

kegiatan: 

(a) Sosialisasi pelayanan produk kependudukan dan peningkatan 

kapasitas petugas pelayanan kependudukan 

(b) Peningkatan keterpaduan data kependudukan (LaMPid, monografi) 

4) Optimalisasi  pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arahan kegiatan: 

(a) Tersedianya SIM terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah 

Kota Semarang 

(b) Pengembangan SIM bagi SKPD-SKPD 

(c) Pengembangan pelayanan perijinan secara online 

(d) Peningkatan peran dan fungsi PPID serta unit PPID di semua SKPD 

5) Dukungan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Semarang, dengan arahan kegiatan: 

(a) Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Dalam Pemilu 

(b) Fasilitasi Penciptaan Stabilitas Keamanan Sosial dan Politik 

(c) Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Pilwalkot 

6) Peningkatan kualitas perencanaan dan implementasinya dalam kebijakan 

penganggaran pembangunan, dengan arahan kegiatan: 

(a) Ketersediaan dokumen perencanaan tahunan yang tepat waktu dan 

selaras dengan dokumen anggaran 

(b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah 

(c) Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dalam pengelolaan 

keuangan daerah 

7) Penyusunan rancangan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 

Tahun 2015-2020, 
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8) Peningkatan pendapatan asli daerah, dengan arahan kegiatan: 

(a) Intensifikasi penarikan pajak daerah  

(b) Pendataan ulang potensi Pajak Daerah dan sumber pendapatannya 

(c) Penyediaan data informasi keuangan daerah 

9) Optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah, dengan arahan 

kegiatan: 

(a) Peningkatan kemandirian BUMD dan Perusda 

(b) Optimalisasi ketersediaan data aset daerah 

(c) Pengembangan data aset tanah yang valid 

10) Pengembangan destinasi, event dan atraksi wisata dan budaya Kota 

Semarang, dengan arahan kegiatan: 

(a) Revitalisasi dan pengembangan sarana prasarana destinasi wisata 

Kota Semarang 

(b) Pelaksanaan event atraksi kebudayaan khas Semarang 

(c) Pengembangan desa wisata, melalui: 

- Peningkatan Jalan akses desa wisata beserta rambu dan 

Penerangan Jalan Umumnya 

- Pembuatan IPAK di klaster batik desa wisata 

- Pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi kemitraan usaha bagi 

UMKM 

- Pelatihan pengolahan pangan Lokal,  dan  Pembinaan dan 

pengawasan mutu dan keamanan pangan 

- Penyediaan bibit tanaman dan penyuluh pertanian di desa 

wisata 

- Pengembangan perikanan rakyat 

b) Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Lokal, 

yang difokuskan pada: 

1) Pengembangan industri kecil dan menengah, dengan arahan kegiatan: 

(a) Pengembangan cluster industri kecil dan menengah 

(b) Peningkatan daya saing dan pengembangan pemasaran IKM 

2) Pembangunan pasar tradisional dan revitalisasi kelembagaan 

pengelolanya, dengan arahan kegiatan: 

(a) Pembangunan pasar tradisional, terdiri dari Revitalisasi Fisik 

Bangunan Pasar Peterongan; Revitalisasi Fisik Pasar Waru; Lanjutan 

pembangunan Pasar Klitikan dan Pasar Rejomulyo 
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(b) Rintisan Perusda Pengelola Perpasaran 

3) Peningkatan produksi perikanan, dengan arahan kegiatan: 

(a) Optimalisasi Pasar Ikan Higienis 

(b) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan 

(c) Pengembangan Balai Benih Ikan 

(d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 

4) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, dengan arahan kegiatan: 

(a) Fasilitasi akses permodalan dan peningkatan kemitraan usaha bagi 

UKM 

(b) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM 

5) Fasilitasi bantuan bagi kelompok tani dan bantuan usaha untuk 

peningkatan penapatan petani/peternak, dengan arahan kegiatan: 

(a) Fasilitasi pembangunan/rehabilitasi sarpras pertanian 

(b) Fasilitasi peternakan dan budidaya tanaman 

c) Peningkatan antisipasi Pra Bencana, saat Tanggap Darurat, dan 

penanggulangan pasca bencana alam, yang difokuskan pada: 

1) Penanggulangan bencana alam dalam tahap pra bencana, dengan arahan 

kegiatan pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, 

kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana 

2) Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, dengan 

arahan kegiatan penyelamatan dan evakuasi bencana, pemenuhan 

kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta 

pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 

3) Penanggulangan pasca bencana, dengan arahan kegiatan rehabilitasi 

wilayah bencana dan rekonstruksi kembali sarana prasarana terdampak 

bencana. 

4. Program Peningkatan Infrastruktur, dengan prioritas pada: 

a) Peningkatan Aksesbilitas, Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana 

Infrastruktur Wilayah, yang difokuskan pada: 

1) Pembangunan jalan aksesibilitas strategis, dengan arahan kegiatan 

Pembangunan Jalan, yang terdiri dari : Pembangunan fisik outer ring road 

Mangkang-Mijen; Pembangunan akses dari terminal Mangkang ke Stasiun 

Mangkang; Pembangunan jalan di rencana kawasan pusat pemerintahan 

Mijen; Penyusunan DED Outer Ring Road Mijen-Sumurrejo/Sisemut; 

Penyusunan DED outer ring road Majapahit-Pudak Payung (Jl.Pramuka); 
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Penyusunan LARAP dan AMDAL Outer Ring Road Genuk-Majapahit (GOR 

Manunggal Jati); Penyusunan LARAP dan AMDAL Outer Ring Road 

Srondol-Sekaran; dan Penyusunan LARAP dan AMDAL Outer Ring Road 

Mijen-Cepoko-Patemon 

2) Percepatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur strategis, 

dengan arahan kegiatan: 

(a) Penyelesaian pembangunan GOR Tri Lomba Juang 

(b) Penyediaan lampu penerangan jalan umum 

(c) Pengadaan lahan (land banking), terdiri dari pengadaan lahan TPU 

Jabungan; pembebasan Lahan Outer Ring Road Mangkang-Arteri 

Utara; pengadaan lahan akses dari terminal Mangkang ke Stasiun 

Mangkang; dan pengadaan lahan kawasan konservasi mangrove di 

Kecamatan Tugu 

b) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Utilitas Wilayah, yang difokuskan 

pada: 

1) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, dengan arahan kegiatan 

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, yang terdiri dari 

peningkatan pelayanan BRT, revitalisasi terminal Terboyo, pengelolaan 

feeder penghubung BRT, dan pemindahan shelter BRT. 

2) Peningkatan pengelolaan persampahan, dengan arahan kegiatan 

pembangunan taman, yang terdiri dari penataan dan pengembangan 

RTH, pembangunan Taman Rejomulyo dan rehab Taman Simpanglima 

3) Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan 

arahan kegiatan kampanye pembangunan infrastruktur berkelanjutan 

berwawasan lingkungan 

4) Peningkatan sarana prasarana olahraga 

5) Pengembangan kawasan Kota Lama 

5. Program Pengarusutamaan Gender, dengan prioritas pada: 

a) Pemantapan Kota Layak Anak, dengan fokus pada pengembangan capaian 

Kota Layak Anak 

1) Peningkatan Kualitas Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan, 

dengan fokus pada: 

(a) Peningkatan peran lembaga bantuan hukum  terhadap perlindungan 

perempuan dan anak dari KDRT  
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(b) Peningkatan gerakan sayang ibu dan anak menuju keluarga 

berkualitas 

(c) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)  

 

6. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dengan prioritas pada: 

a) Pemantapan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun, 

dengan fokus pada: 

1) Pemantapan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun, 

kepada seluruh anak usia sekolah (termasuk untuk Anak Berkebutuhan 

Khusus dan penyandang disabilitas) terutama untuk pendidikan 

menengah 

2) Dukungan optimalisasi penerapan Kurikulum tahun 2013 

3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah 

terutama untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas dengan kondisi 

rusak berat dan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan 

di kecamatan. 

b) Peningkatan Mutu Pendidikan Formal dan Luar Sekolah, dengan fokus 

pada: 

1) Peningkatan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

2) Peningkatan kualitas dan profesionalisme  tenaga kependidikan 

3) Peningkatan mutu, relevansi dan daya lulusan saing yang sesuai dengan 

dengan kebutuhan pasar kerja 

4) Peningkatan kualitas pendidikan usia dini 

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan prioritas pada: 

a) Pemantapan Aksesbilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat, yang 

difokuskan pada: 

1) Perwujudan Semarang Menuju Kota Sehat 

2) Pemantapan dukungan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 

3) Peningkatan kualitas dan perluasan peserta Keluarga Berencana (KB) 

4) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai, 

dengan arahan kegiatan : 

(a) Peningkatan kualitas layanan Puskesmas, melalui perbaikan sarpras 

puskesmas dan puskesmas pembantu; akreditasi lab kesehatan; 



   
LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015 

 

   

 

  
Hal.  28 

 
  

standarisasi pelayanan kesehatan; ISO kesehatan dan surveilance; 

penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;  

(b) Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 

(c) Penyediaan SIM kesehatan terpadu 

5) Peningkatan keselamatan ibu/bayi dan balita 

6) Peningkatan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum (BLU) 

b) Pemantapan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, yang 

difokuskan pada: 

1) Pemantapan Pola Hidup Bersih dan Sehat  (PHBS) 

2)  Pencegahan peningkatan angka kesakitan penyakit menular 

 


