
a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Kota
Mojokerto Tahun 2015 dan agar pelaksanaanya dapat
terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna
memberi pedoman dalam Penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka
perlu ada Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu
mengatur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun
2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota MOjokerto

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3242);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2015 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembuangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD
dan Staf Ahli Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat
Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Mojokerto;

10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor
4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas
Kota Mojokerto;

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
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9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal
1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Dalam PeraturanWalikota ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Mojokerto ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;

4. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Bagian, Rumah Sakit
Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto ;

6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun ;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Mojokerto Tahun 2014 - 2019, yang selanjutnya disebut dengan
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019 ;

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut RENSTRA SKPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun
2019 ;

Pasal 1

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA
MOJOKERTO TAHUN 2015.

MEMUTUSKAN:

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012
tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
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Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD Tahun
2015, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RKPD Tahun 2015.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun RENJA-SKPD yang memuat program dan
kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang disusun berpedoman pada
RKPD Tahun 2015.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan
merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Pasal 2

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi
lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan
rancangan RENJA SKPD ;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode
tahun 2015.
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PUIDJI HARD~
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SalliilnJ21ln sesu8li dengan asllinya
KEPALA BA.GIAN HUKUM,

MASAGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H.! M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 21 M.i 1'14-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTQl

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal II M.i, 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6
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VI- 2Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2015

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar

difasilitasi melalui Forum SKPD serta Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan
masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;

5. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi ,integrasi, efektivitas dan

efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2015, sesuai

dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan;
6. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap kepala SKPD wajib melakukan

evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2015, sesuai dengan TUPOKSI
masing-masing.;

7. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2015 dan penyelenggaraan

MUSRENBANG serta Forum SKPD Tahun 2015, mengacu pada Peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme penyelenggaraan
MUSRENBANG dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah

daerah, melalui MUSRENBANG di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota

Mojokerto sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya,

sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang

diharapkan, yaitu tercapainya Visi dan Misi Kota Mojokerto secara bertahap dan
berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Mojokerto
Tahun 2014 - 2019;

8. RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31

Desember 2015. Langkah-Iangkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan

hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan
efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

Badan Perencarraan Pembangunan Kota Mojokerto

agus
Typewritten text
WALIKOTA MOJOKERTO

agus
Typewritten text
ttd

agus
Typewritten text
MAS'UD YUNUS



Undang-wldang Nomor 25 Tahun 2004 tenIang Sistern Perencanaan

Pembangunan NasionaI dan Undang-undang Hamor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di
Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua undang-ilndang ini berbeda
dengan model perencanaan pembangtman sebelumnya. yang menggunakan pendekatan

konvensional, teknis dan anaIitis. Kini perencanaan pembangunan menggunakan

pendekatan yang Iebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis,

teknokralik. partisipatif. top down dan buIIom-up
Untuk merealisasikannya, melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kola Mojokerto 2015 ini yang merupakan lanjutan dari RPJMD,
masyarakat Kota Mojokerto harus diibaIkan secara akIf daIam proses pernbangunan

berskala Iokal. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses pembangunan yang

meliputi tahap perencanaan. peIaksanaan. pelagelolaan rnaka dapat meningkatkan rasa
memilikiterhadap sarana dan prasarana yang dibangun dan akhimya akan meningkatkan
efesiensi pembiayaan pembangunan

Oemikian L.aporan Akhir Penyusunan Ranc8ngan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Mojokerto 2015 ini disampai\an sebagai bahan retlCal1a pembangunan Kota

Mojokerto Tahun 2015.

Alas perhatianya disampaikan terima kasib

KATA PENGANTAR

• Badan Perencaraan p~ Kola Mojokerto
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1-1Rencana KeIja Pemtmgunan Daerah (RKPD) Kola MojokerlD Tahun 2015

strategis. Pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan:

a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun laIu;

b} Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajiblpilihan

pemerintahan daerah masa kini;

c) Rumusan pelLJ8flg dan tantangan ke <tepan yal'1g mempengaruhi penyusunan

RKPO;

d) Rumusan tujuan. strategi. dan kebijakan pembangunan;

e} Peitimbangan sfas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal

daerah);

___ 4_-11_ -.a __ • • __ L __ ~I..!:_ :'_=_L. # 1 L :I_: _
IIIt::lUUC Udll I'I.t::I i:lllyll\Cl Ut::I fJllUl 111I1kII1, yCII IY IIIt::I Upi:II\iI:IIl ::tUC:IlU fJI~ fJt::IllllUl i:l1I

partisipatif dan politis serta menggabungkan rnetode top ctJwn, dan bottom up.

Pendekatan Teknokratis yailu perencanaan diakukan dengan menggunakan

",o"nn ••"_~" no:wvtoIr~ ~"~" V!!Im. ..-vIaIr~ toIrnnlrr.:atic! hirnlr~ic..•._.•:;';:'-"-_. ,.._•._---_. ,.._.._.__ • ,--- r- ....----· _._._.._--. -··_·_-"·-t

1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan perencanaan

pembangunan daerah tahunan yang berisi ternan; .~. '~"fl'.~ mem··
kebijakan pembangunan daerah yang mengaaA kepada dokumen perencanaan

RPJMO (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah). RKPO berisi

rancangan iterangiuJ eKonomi aaeran. program prioriias pemi:>angunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan pagu dengan mengacu pada

kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri (pennendagn1 No 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, TatacaJa Penyusunan. Pengendalian. Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Oaerah. maka Rencana Kerja Pernbangunan Oaerah

(RKPO) Kota Mojokerto berpedoman pada RKPO Provinsi Jawa Timur dan Rencana

Kerja Peroerimah (RKP). Selain ito juga mempefbatikan hasiI evaiuasi peiaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta hasil penjaringan aspirasi

masyarakat yang biasa disebut Musyawarah Perellcallaan Pembangunan

(Musrenbang) Tahunan yang dimuJai dari Musrenbang desalkelurahan. kecamatan.

dan kota.

Penyusunan RKPO Kota Mojokerto tahun 2015 diakukan dengan

BABI
PENDAHULUAN

LAMPIRAN PERATURANWALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL : 28 MEl 2014

.3adan PereftcaftaCWlPembangunan Kola Mojokerto



1- 2Rencana Kerja Pembangunan Daetah (RKPD) Kola MojoIcerto Tahun 2015

Pelayanan Sebagai Service City. Selain itu, RKPD ini juga mengacu kepada arahan

Pendekatan Politis; RKPD ini merupakan penjabaran RPJMD Kota
Mojokerto Tahun 2014-2019 pada tahun pertana dengan lema Pemberdayaan

tuiuan ~DJtP-nidan kehiialcRnsertR nrinrit~ nmnmm
~.. .... ,. '" II .......

a) Identifikasi pemangku kepentingan YC:W1Q relevan untuk dilibatkan dalam proses

pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD;
1:» Kesetaraan antara para pernangku kepen1lngandan unsur pernenntah dan non

pemerintah dalam pengambilan keputusan;

c) T.ranspamnsi dan akuntabilitas daIam proses perencanaan;

d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum

perempuan dan keIompok marjinal:
-e}Rasa memiliki ·masyarakatterhadap·RKPD:
f) Pelibatan media;
g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkuaitas dari segi penerapan

perencanaan pattisipatif;

h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan

keputusan. seperti: perumusml prioriIas isu dan permasaIahM. perumusan

'"' __ ...._ ...._ ... ...&:_:_~ ~=._. . I_I__=_
r-C:IIUc:J\dlClll foICIlu.:MfoICIUIUIId~11d1\d11 Iln::IdIUI •

Pendekatan Partisipatif; dengan melibatkan peran serta berbagai stakeholder

pembangunan untuk mendapatkan gambaran aspirasi serta rasa memRiki.

rn.::ac:in,,","~nn ~I(Pn..--..~ ...- ..~ _. __ .
Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya

kejelasan kebertangsungan program-program pernbangunan yang menjadi prioritas

sasaran.

secara akademis.
Pendekatan Birokratis yailu perencanaan dilakukan dengan tetap

memperiimhangkan iteberiangsungan peiaitsanaan program pemhangunan dengan

mempemitungkan perencanaan sbalegis lima tahunan yang diakukan oIeh setiap
SKPD dengan penyesclaian kooOs terkini meIaIui:

a) Pelaksanaan forum SKPD
b) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;

c) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan masing-masing
SKPD;

d) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan SKPD untuk satu tahun
berikutnya;

e) Kejelasan SKPD yang berfanggungjawab untuk rnencapai tujuan. sasaran dan
hasi. serta waktu penyeIesaian. termasuk review kernajuan pencapaian

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya

.3adan PeteflCallaafl Pembangunan Kola Mojokerto



1- 3Rencana Ketja Pem~ Daerah (RKPD) Kota Mojoketto TIhm 2015

RKPD;

SecRra kesAllJruhan !ltnSeS renyusunan RKPD rneIiputi 8 tRhAp yRitu'

1. Persiapan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan. Pada tahap ini
dilakukan orientasi, identifikasi pemangku kepentingan, pembentukan tim

tingkat kola. Pendeka4anperencanaan ini ten::enn;" dan adan)-a:
a) Penjanngan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi

dengan visi, misi, dan program Kepaia Daerah terpitih;
b) Memperhab"kanhasi proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat

tentang prioritas pembangunan daerah;

c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPO.

d) Penanganan masalah dengan pendekatan hoIistik dan pendekatan sistem;

e) Sinergi dan komitmen pemerinIah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global
seperb Mllienlum ueVeiopment GoalS (MUG'S). sustainable develOpment,

pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
dan sebagainya_

Metode Bottom Up; dilaksanakan meIaIui penyelenggaraan musyawarah

perencanaan pembangunan. mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecarnatan dan

_, 1' ::-.&__ .... r'\~'.' "" '-_
IJJ "VII::M:::tl~1U~'Ydil "I """ UdCIdll,

KementerianILembaga;

b) Konsisten dengan RPJMDmaupun RPJPD Kola Mojokerm;

.:»\ ~in"","i I'tonn.:»n Ql('pn If.:an QJ::N14 ~ Prnuinc:i l--.:a Tirnltr QI('P If.:»n QI=N 14-, _ .... _.:::J .. -_ ... .::J_ ... - - - -_ ... - _ .. _- - - ... __ •••- ----- ...... _., .... - _ ...... _ •• _...

terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa:

a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan Kepaia SKPD membahas haJ..hal

strategis yang beritemDang Daiit cian aspeit poiiiiit. eitonomi aan sosiai buaaya

masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemenntahan dan
pembangunan tahun 2015;

b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang
KotaIRKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oIeh DPRD;

c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Walikota mengikat semua pihak untuk

menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen

perencanaan tennasuk RAPBD.
Secara metodologis. proses penyusunan· RKPD diiakukan· dengan

menggabungkan metode Top Down dan Bottom up. Secara top down, perencanaan
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui

penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat

koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kola. Pendekatan

perencanaan ini tercermin pada substansi RKPD berupa:

umum RPJPD Kola Mojokel1o Tahun 2005-2025 pads perencanaan lima tahunan

.3adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokefto
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c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan

Negara t{epubhk Indonesia No. 4437). sebagalmana telah diu bah beberapa

kali terakhir dengan Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan lembaran

Negara Nomar 4844);

d. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerirf&ah Pusat dan Pernarlr.tah Daerah (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

e. Undang-Undang Nomar 17 Tabun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan lembaran Negara Republik

IndOl'leSiA No 4700):

f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68. Tambahan lembaran Negara

~._ A"~ ..,..__ 1-_ ....__ kl ......1-£11_ 1_-11 =_ "1_ •• ",.,.
I'tV 1U"t, IClIIIUClIICIIII~ICI RqlUUIII\ 1l1UVI1c;:Mc:l1'CU. _" II,

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan NasionaI (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004

~Q",lhlilr- 'nrlnn.M:i.::a Nn A?Rf;\·• --,...---_ .... a • • __ • ,.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RKPD Kola Mojokerto 2015 dilandasi oIeh beberapa

payung hukum sebagai befikut

1. Landasan idiil: Pancasila;

2. Landasan konstilusional: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

3. Landasan operasional:

a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Repubik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara

4. Penyusunan Rancangan RKPD;

5. Penyelenggaraan Musrenbang;

6. Penyusunan Rancangan AKilir R~u cian Renja Si\FU;

7. Penyiapan dan penetapan peraturan kepaIa daerah tentang RKPO dan penetapan

peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPO; dan

8. Pengintegrasian RKPD ke daIam proses penganggaran daerah melalui

penyusunan KUA, PPAS dan RKA SKPD.

2. Penyusunan Rancangan AwaJ (Ranwal) RKPD;

.. 3adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Tahun 2014-2019;

0"...,.. ,..,...,............1".....,.."......a.~~ n~.. IDD n\ 0....... ,.. I.,......... T. ..
• 'V ~ .....~ •• ~'~Iv. ••"""."'.~. "'~CioU' ,I"~ ..."•."'.n u...n... ••••, .

2005-2025
t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
I::valuasJKancangan peraturan Uaerah tentang Anggaran l-'endapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tala Cara

Penyusunan, Pengendatian, dan E,,'aluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Oaerah;

s. Peraturan Oaerah Propinsi Jawa Tmur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencan
PP-mhRnounan .lanoka PRniRno ORAf'RhIRP.'Pn\ Pmvinsi .1RwR Timur Tahun..... ..... ,. - ... ,

_ ~ __ -£..~ •• __ AL_"':: ~_I __ •• --= ., ,.. 'T_L..__ " ..." ......&__ .& ""_.&...._:_ ..._
U. r':::ICllUIClII n,"::lIl':::lI LlCllClIII I~II I~IIIUI U I ClIIUII LUUI l':::lIlClIIY r':::lUIIJUI\

n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

P ...n~.::ar.::a.::an P...nu:orint.:lh.::an ~h'.. - ....,-.- ..~~.- ...._..._....__ . --_·_-w

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2005 No. 140,

Tambailan Lembaran Negara RepuDiK indonesia No. 4576j;

i, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

4664);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

KabupatenlKota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82,

Tambahan lembafan Negata Republik Indonesia No. 4737);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

NegaralDaerah ;

I. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah

Oaerah;

m,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Q. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi

.. 3adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Gambar 1. 1 Keterkaitan RKPD Kola Mojokerto dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
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1.3. Hubungan Antar Dokurnen
RKPD Kota Mojokerto memilki keterkaitan yang sangat erat dengan

dokumen perencanaan di tingkat pusatJprovinsi rJ'.aupun di tinglr.at IokaL'Kota

MOjokerto. Di tingkat Iokal, RKPD Kota Mojokerto merupakan penjabaran RPJMD

dan pedoman daIam penyusunan RAPBD. Sedangkan keterkaitan dengan

pemenntah pusat dan provillsi. RKPD Kola Mojokerto befpeoofnan pada RKP
Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timuf. Selain itu, RKPD Kota Mojokerto juga
merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dengan mengacu pada arahan
RKP dan RKPD Provinsi Jaws Timuf serta menjabarkan RPJMD Kota Mo_iokerto.

Lebih lanjut, RKPD akan diuraikan lebih spesifik dalam Renja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang pada akhimya menjadi acuan penyusunan APBD

pemerintah Kota MOjokerto.

Keterkaitan antara RKPD Kota Mojokerto dengan dokumen lainnya dapat
dilihat dalam gambar ben"kut.

2025;
v. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan jangKa ivienengan uaeran (RPjiviuj Koia iviojokerio Tailun

2014-2019

u. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

.3adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto



1- 7Rencana KetjaPemlBJgurJmDaerah (RKPD)Kola AIojokerto Tcilun 2015

mengurangi disparitas wilayah dan meningkalkan pertumbuhan ekonomi.

Rencana Tata Ruang Wllayah Provinsi Jaws Timur mengarahkan kawasan

strategis ekonomi di Kota Mojokerto yaitu Kawasan Gerbangkertosusila yang juga

Timur dan nenaemilRntJRnduster nemhannunan Prnvinsi .IRWRTimur nMRII.... _ II... ,. •

kegiatannya diarahkan untuk Perdagangan, jasa, industri, pendidikan, pariwisata,

dan kesehatan.

3. Kebutuhan pengembangan Prasarana Wdayan Kota MoJOkerto mellpub rencana

jalan Nasional Arteri Primer, jalan Nasional Kolektor Primer, pengembangan

terminal tipe A Terminal (terminal Kertajaya), Peogembangan Sta.siun Mojokerto.

Jalur Kereta Api Ganda. Sedangkan untuk rencana sistem prasarana lainnya

yang dikembangkan di Kola Mojokerto meiputi pengembangan jaringan Pipa

Gas, rencana pengembanga.i TPA Regional Mojokerto yang melayani Kola

MOjokerto dan Kabupaten Mojokerto.

4. 8erdasarkan arahan Rencana Tata RUCWlQWiIayah Provinsi Jaws Timur, Kola

Mojokerto diarahkan untuk mempertahankan perianian lahan basah seluas 104

Ha sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

5. Untuk mengakomodasi isu strategis terutama isu disparitas wilayah Provinsi Jawa

"1 __ : 1 1...,.,,,,,,, ~_I __ ,..:-.&.__ ...._.-I __... ~: ._I:I_.__L ....._ • .-::__ = 1 "r': • _

l'Id:;:)IUIlCII \r"''1J UdlCllIl ";:)1:;:)lQIIrCl1UJldC2J1 UI ""IICIJdll rIUVIII:;:)I .. _d I III lUI JdllY

Satuan Wilayah Mojokerto-Jombang dengan Kola Mojokerto rnenjadi pusat

pengembangan. Kola Mojokerto sendiri ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan

Uninl,.."rtn t""nn.:ac:1I~ rl.:al~ \l\lik:nr.:ah P~h.:a"n2" ~" ...rfnc:llCil.:a Ph Ie:...._,,-..- .....- --....----...-_.... -·-1-- ..-..~-...--.::I-. -- ...--....-.------ ..._-,

pembangunan nasional, provinsi dan kola. OIeh karena itu, substansi RKPD Kota

Mojokerto Tahun 2015 harus seIaras ardara dokumen perencanaan tingkat pusat,

provinsi seilingga terjacii sinergiias perencanaan pembangunan aniara nasionai,

provinsi dan kabupaten/kota.

8eberapa arahan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kaitannya

dengan perumusan dokumen RKPD Kota Mojokerto Tahun 2015 adalah sebagai

benkut :

1. Kewilayal'.an Pmvinsi Jawa Timur terbagi dalam beberapa Cluster kewilayahan

yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan fisik, ekonomi,

sosiaI, dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penelapan cluster dirumuskan

berdasarkan atah pembangunan kewilayahan Jawa Timur jangka panjang yang

disinkronkan dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2014-2019serta Rencana Tata Ruang Wllayah

Provinsi yang difokuskan ~ pengembangan kawasan strategis Provinsi.

Sementara Kota MOjokerto termasuk dalam Cluster Kewilayahan Metropolitan.

2. 8erdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wiayah Provinsi Jaws Timur, Kota

Penyusunan RKPD ini merupakan salah saW upaya untuk mewujudkan

.3adan Perencanaan Pembangunan Kola MOjokerto
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perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan

M~muRt pP-IljelasRntenh:Jng k~ e1cnnnmi fRhun Ia.u dan ~mAn tAhun

berjalan (arah dan kebijakan ekonomi daerah), yang antara lain mencakup
indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan

BAH III : RANCANGANKERANGKA EKONOMIDAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGANDAERAH

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINER.JA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini menguraikan tentang hasi evaluasi RKPD tahun laIu, selain itu juga

memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tatlun berjalan
sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi,

pencapaian kinerja penj-elenggaraan par.erlntahan dalam kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum. daya saing daerah, dan pennasalahan
pembangunan.

___________ ._: __ ~. __ :-..&__ -A!. ~I: .~ .... ~ __ A_ ..! r-..,,~~
~1IC:I"-CllIICICIII_III1JCI, _ClIICIU_ f.'CIIU~II, "ICI--..u. UCI" lUJUCI"""ru.

Bab ini berisi latar beIakang penyusunan RKPD Kola Mojokerto. landasan
hukum perlunya penyusunan RKPD. hubungan RKPD dengan dokumen

1A. Sistamatika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto

2015 mengikuti sistematika penuisan sebagai benlcul
a~R!:~~D~~ULU~~

prioritas untuk segera ditindaklanjuti adaIah upaya untuk menjamin ketersediaan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 104 Ha agar tidak beralihfungsi

menjadi Kawasan ixJciidayaiainnya seria serta peroepaian penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman perizinan dalam rangka

pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.
Kota Mojokerto merupakan daerah indusbi dan jasa, yang berarti banyak

pelaku usaha yang diharapkan dapat memberikan dukungan untuk pembangunan
Kota MOjokerto me!alui pelaksanaan Corporate Social Responsibility maupun

Program Kemitraan dan Bina Ungkungan. Pemerintah Kola Mojokerto dan Dunia

Usaha perlu membangun kemitraan yang harmonis dan mensinergikan

program/kegiatao pemballguOall uotuk kesejalefaall masyarakat Kola Mojokerto

yang lebih baik.

6. Dengan diterbitkannya Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

.. 3adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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prioritas pembangunan.

akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan tahun 2015.

dikAitkan dennan hasiI kaiian ~ isu sfaff!lOis vallO dinertcif'Rkan~ ".... .... ", .... .

1.5. Maksud dan Tujuan
Rencana Karia Pembangunan Daerah (RKPD) Kola Mojokarto disusun

dengan maksud menyediakan pedoman perencanaan bagi semua stakeholders

(pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kola Mojokerto yaitu Pemerintah
Daerah, DPRD dan masyarakat uniuk. jangka waktu saiu tahun.

1.5.1. Maksud penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tabun 2015:
a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

Pacta bat> 101. dlkemukakan tentang hal-hal pokOk yang tennuat dalam
keseluruhan dokumen RKPD. sebagai pedoman bagi sernua pihak dalam
memfungsikan RI<PDsesuai dengan ketentuan perundangan yang bertaku.

BAB VI : PENUTUP

________ I__...

111CI::»JClICII\CII.

aspirasi dan kepentingan masyarakal Diuraikan dari program dan kegiatan
yang paling bermanfaat atau merniliki nilai kegunaan tinggi bagi

"'~I~rn r:1P ,un r:1Qf1~~ nnvu.._n ...~ Ir-"""'~n nrinl'ih::act h~n.ct ~Ii--_ _ _ --..--- r·-;:,-_·· _ .. "-::.-." r·"-·"-- .._._- -.----

BAB V: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bab ini menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan prioritas

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,

kedudukan tahun rencana (RKPO) dan capaian kinerja yang direncanakan

BaD ini mengemuKakan secara eiaipisii perumusan prioriias dan sasaran

pembangunan daerah bertlasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun IaIu dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD. identifikasi isu strategis dan masaIah mendesak di tingkat
daerah dan nasional. rancangan kerangka ekonorni daerah beserta
kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang

diusulkan oIeh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun
sebelumnya.

BAB IV : PRIORrrAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

pembiayaan daerah. Ringkasnya, pada bah ini akan diulas mengenai arah

.3adan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto



1-10Rencana KetjaPembangunan Daerah (RKPO) Kola AIojoIcelto rlftln 2015

1.5.2. Tujuan penyusunan RKPDKolaMojokerm Tahun 2015:
a. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan

pembangunan antar SKPD. antar wilayah. antar sektor pembangunan
dan antar tingkat Pemerintah.

b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber

daya daIam pembangunan daerah.
c. Meojadi acuao bagi seluruh kompooeo masyalakat. karena memuat alah

dan kebijakan pembangunan.

d. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA. PPAS dan APBD Tahun
Anggaran 2015.

e. iviemberiKanarah dan seKaftgusioioit uKurKeberhasian pemDangunan.

C. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kota Mojokerto daIam penyusunan

.3adan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto
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Kecamatan Altitude Luas Wilayah % Luas
Km2 Wilayah

Kecamatan Prajuritkulon 22 7.75 47%
Kelurahan Surodinawan 22 1.43 18%
Kelurahan Kranggan 22 0.94 12%
Kelurahan Miji 22 0.39 5%
Kelurahan Prajuritkulon 22 1.02 13%
Kelurahan Blooto 22 2.00 26%
Kelurahan Mentikan 22 0.19 2%
Kelurahan Kauman 22 0.19 2%
Kelurahan Pulorejo 22 1.59 21%

Kecamatan Magersari 22 8.71 53%
Kelurahan Meri 22 1.65 19%
Kelurahan Gunung Gedangan 22 1.70 20%
Kelurahan Kedundung 22 2.29 26%
Kelurahan Balongsari 22 0.83 9%
Kelurahan Jagalan 22 0.16 2%

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Dalam gambaran umum kondisi daerah akan diberikan ulasan sejauh

mana keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto serta identifikasi faktor

faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi

pencapaian keberhasilan pembangunan. Adapun Indikator capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan yang utama meliputi aspek geografi dan

demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kota Mojokerto berada di Provinsi Jawa timur yang terletak pada posisi T"

27' 0,16" sampai dengan r 29' 37,11" Lintang Selatan serta 1120 24' 14,3"
sampai dengan 1120 27' 24" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Mojokerto 16,46
krn", terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan
Magersari, yang keseluruhannya meliputi 18 kelurahan.

Secara rinci luas wilayah masing-masing kecamatan dan kelurahan

dapat dilihat pada tabel 2.1.

TabeI2.1. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mojokerto .

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Kemiringan tanah (kelerengan) merupakan sudut yang dibentuk oleh

permukaan tanah dengan bidang horisontal dan dinyatakan dalam persen (%)

Berdasarkan besarnya tingkat kelerengan maka kemiringan tanah di Kota

c. Topografi

B. Letak dan Kondisi Geografis
Geografis Kota Mojokerto terletak pada jalur transportasi regional lintas

selatan yang menghubungkan Surabaya-Jogjakarta-Jakarta. Kota Mojokerto

memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan kegiatan

pembangunan di Jawa Timur, secara khusus menjadi penyangga bagi Kota

Surabaya yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan provinsi

Jawa Timur.

Dalam kerangka pengembangan Gerbangkertosusila, peran Kota

Mojokerto sangat strategis, karena akses ke Surabaya yang hanya berjarak 52

km, cukup memadai dalam hal sarana dan prasarana seperti jalan antar kota

prasarana angkutan antar kota dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian dapat

memacu perputaran ekonomi di Kota Mojokerto. Secara regional Kota Mojokerto

berperan utama sebagai pusat aktivitas ekonomi dan jasa bagi wilayah

belakangnya (hinterland), yaitu Kabupaten Mojokerto, masyarakat di wilayah

perbatasan Jombang, Gresik, Sidoarjo dan Lamongan.

Sebelah Utara

Sebelah Barat

Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri

Kabupaten Mojokerto

Sungai Brantas

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Sebelah Timur

Batas-batas wilayah administrasi Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Sebelah Selatan Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri

Kabupaten Mojokerto

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013, diolah

Kelurahan Sentanan 22 0.14 2%
Kelurahan Purwotengah 22 0.14 1%
Kelurahan Gedongan 22 0.15 2%
Kelurahan Magersari 22 0.33 4%
Kelurahan Wates 22 1.32 15%

Kota Mojokerto 22 16.46 100%

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Dalam posisi kemiringan 0-20% tersebut, beberapa wilayah Kota

Mojokerto bisa digambarkan seperti Lepek (tatakan gelas/cekung) sehingga

berpotensi menjadi wilayah genangan ketika hujan turun deras dalam jangka

waktu yang agak lama. Peluang untuk mengurangi genangan tersebut adalah

dipompa karena posisi ketinggian tanahnya memang cekung ke bawah sesuai

dengan topografi kota seperti di bawah ini.

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

No Kecamatanl Kelurahan 0-20% Ha

1 Prajuritkulon

1. Surodinawan 142,6 142,63

2. Kranggan 93,7 93,76

3. Miji 39,6 39,60

4. PrajuritkuIon 101,9 101,98

5. Blooto 200,2 200,17

6. Mentikan 18,9 18,90

7. Kauman 18,6 18,63

8. Pulorejo 159,0 159,05

2 Magersari

1. Meri 164,8 164,84

2. Gunung Gedangan 170,2 170,26

3. Kedundung 228,8 228,77

4. Balongsari 82,9 82,86

5. Jagalan 16,6 16,55

6. Sentanan 13,9 13,85

7. Purwotengah 14,0 14,00

8. Gedongan 14,7 14,68

9. Magersari 32,9 32,89

10. Wates 132,1 132,10

Jumlah 1.645,5 1.645,52

Kemiringan Tanah di Wilayah Kota MojokertoTabeI2.2.

Mojokerto berada pada kelerengan antara 0-20%. Sebagian besar wilayah di

Kota Mojokerto terletak pada kelerengan 0-20%.

IDa Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto..
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D. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup

mendominasi, memiliki prosentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak

terbangun didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar

11,70%, semak belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota

sebesar 0,02%, taman sebesar 1,18%, taman pemakaman umum (TPU) sebesar

1,24%, lapangan sebesar 0,33%, kolam 0,07%, tempat pemrosesan akhir

sampah (TPAS) sebesar 0,16%, rawa sebesar 0,11%, perikanan 0,07%, jalan

seluas 6,4% dan sungai sebesar 2,67%.

Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan

lahan terbangun didominasi untuk perumahan dengan prosentase terbesar yakni

Sumber: Kola Mojokerto Dalam Angka 2013

No Kecamatanl Kelurahan
Topog rafi

Jumlah (Ha)18,75 mdpl 25 mdpl
1 Praj uritkulon

1. Surodinawan 135,85 6,78 142,63
2. Kranggan 93,76 0,00 93,76
3. Miji 39,59 0,01 39,60
4. Prajuritkulon 101,75 0,23 101,98
5. Blooto 200,17 0,00 200,17
6. Mentikan 18,90 0,00 18,90
7. Kauman 18,63 0,00 18,63
8. Pulorejo 159,05 0,00 159,05

2 Magersari
1. Meri 164,84 0,00 164,84
2. Gunung Gedangan 170,26 0,00 170,26
3. Kedundung 228,56 0,21 228,77
4. Balongsari 82,86 0,00 82,86
5. Jagalan 16,55 0,00 16,55
6. Sentanan 13,85 0,00 13,85
7. Purwotengah 14,00 0,00 14,00
8. Gedongan 14,68 0,00 14,68
9. Magersari 32,89 0,00 32,89
10. Wates 132,10 0,00 132,10
Jumlah 1.638,30 7,22 1.645,52

Tabel 2.3. Luas Wilayah Sesuai Topografi Kota Mojokerto

Dari peta topografinya, Kota Mojokerto berada pada ketinggian antara

18,75 - 25 di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto

berada pada ketinggian 18,75 mdpl sedang sisanya di kisaran 25 mdpl.

- Badan Perencanaan Pembangunan Kola MojokertoS
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2.1.2. Kondisi Demografis

A. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto terus mengalami pertumbuhan

secara siginifikan mulai tahun 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2013.

Berikut tabel pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto.

Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Kota Mojokerto

mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian, yaitu: Barat, Tirnur. dan Tengah.

1. Bagian Barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta

masih bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini berpusat di

Kelurahan Prajuritkulon.

2. Di sebelah Timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya

terpusat di Kelurahan Kedundung.

3. Di wilayah Tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya

dipusatkan di Kelurahan Mentikan.

Gambar 2.1. Penggunaan Lahan Kota Mojokerto Tahun 2012

(Surnber : RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032)

Perumahan
Perdagangan dan jasa
Industri
Pariwisata
Pertahanan dan keamanan
Terminal/stasiun
Gardu listrik

Sungai

39,36

3.46%
3.07%
0.16%
0.38%
0.03%
0.28%

c
::l
Q.D
e
til.c....
<II
l-
c
til.s::
til
....J

Ii 6.19%_""'-

0.11%

.16/ /6.40%

.>/02.67%----
1.24%

1.18~

0.02%~
3.74%~

Penggunaan Lahan0.07%
Sawah

• Kebun
Semak belukar

• Tanah kosong
Hutan kota
Taman
TPU
Lapangan
Kolam
TPAS
Rawa

31.98% Perikanan
Jalan

0.33% 0.07%

31,98%, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 3.46%, industri sebesar

3,07%, pariwisata 0,03%, pertanahan dan keamanan sebesar 0,38%, terminal/

stasiun sebesar 0,16%, dan gardu listrik sebesar 0,28%.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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. Dari data di atas terdapat beberapa kenyataan bahwa pertumbuhan rata-rata

penduduk Kota Mojokerto sekitar 1% kecuali pada tahun 2011 sebesar 11,15%,

dan jumlah penduduk perempuan hampir 4% di atas laki-Iaki, namun

kenyataannya mereka berusia di atas 50 tahun, sehingga dapat disimpulkan

bahwa rata-rata usia harapan hidup perempuan masih diatas laki-Iaki secara

proporslonal. Ketiga, kepadatan rata-rata 8.263 Jiwa/Krrrrnerupakan Kota

dengan tipe sedang yang dalam waktu tidak lama akan bertumbuh menjadi kota

besar dalam jumlah penduduk, sehingga perlu dilakukan pengaturan tingkat

pertumbuhan akibat jumlah luasan wilayah yang tidak mungkin berkembang lagi.

Sumber data. Kota MOJokertoDalam Angka Tahun 2013
*). Data Diolah

-- _

Tahun Jumlah Penduduk
Jumlah Pertum- Kepadatan I

KK Laki Perempuan buhan (Jiwa/Km2)
L1] .[21 _L3] [4] [5] [6] [7] I

<

Kecamatan Prajuritkulon I

2009 15.367 26.579 26.937 53.516 10,43
. i

6.905,29
<

2010 15.249 26.691 27086 53.777 0,49 6.938,97 .
2011 16.630 30.241 30.578 60.819 13,09 7.847,61 I
2012 17.532 30.463 30.821 61.284 0,76 7.907,61
2013 *) 17.754 30.617 31.007 61.624 0,55 7.951,48 1~ - .

I

Kecamatan Magersari I._ .
2009 21.183 32.585 33.399 65.984 -2,81 7.610,61 I

1

2010 21.183 32.785 33.502 66.287 0,46 7.645,561
2011 20.271 36.124 37.279 73.403 10,74 8.466,32 I
2012 20.678 36.355 37.385 73.740 0,46 8.505,19
2013 *) 20.682 36.581 37.484 74.065 0,44 8.542,68

I

Kota Mojokerto I.,
2009 36.550 59.164 60.336 119.500 2,70 7.277,71 '

---1

2010 36.432 59.476 60.588 120.064 0,47 7.312,06
2011 36.901 66.365 67.857 134.222 11,15

. . I
8.174,30 ,

2012 38.210 66.818 135.024
1

68.206 0,60 8.223,14 I

2013 *) 38.436 67.198 68.491 135.689 0,49 18.263,64
I

I

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk dan Tingkat Rata-Rata Pertumbuhan Tahun

2009-2013

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk di kota Mojokerto sampai dengan pertengahan tahun

2013 sebanyak 135.689, dengan kepadatan penduduk sebesar 8.263,64

jiwa/Km". Dari data kependudukan tersebut maka Kota Mojokerto dapat

digolongkan kepada kelas kota sedang, dimanaberdasar kriteria BPS

mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk

antara 100.000 sampai 500.000 jiwa. Kepadatan Penduduk adalah

perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kepadatan

penduduk tersebut disebut sebagai kepadatan penduduk kotor.

Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah

yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi

sangat tinggi,yaitu 8.223,14 penduduk per kilometer persegi (krrr') di tahun

2012 dan sebesar 8.263,64 penduduk per kilometer persegi di tahun 2013.

Pada tahun 2013 wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi

adalah kecamatan Magersari yaitu 8.542,68 jiwa per krn".

Pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto tidak hanya disebabkan karena

kelahiran, namun juga disebabkan masih banyaknya urbanisasi khususnya anak

usia sekolah. Kondisi ini sebagai akibat daya tarik pendidikan di Kota Mojokerto

yang masih tinggi bagi anak-anak sekitar Kota karena di samping kualitas bagus

juga ditunjang dengan kebijakan pendidikan gratis bagi KK Kota MOjokerto.

Akibatnya banyak anak sekolah dari luar kota Mojokerto yang pindah KK ke

dalam KK famili dan sanak keluarganya yang ada di Kota Mojokerto.

Sejauh ini belum ada regulasi yang membatasi laju perpindahan

penduduk masuk ke Kota Mojokerto, sehingga perlu direncanakan regulasi

tersebut sehingga ada alasan secara legalitas dalam mengatur pembatasan

perpindahan penduduk tersebut.

C. Struktur Umur Penduduk
Sampai dengan pertengahan tahun 2013, Kota Mojokerto mempunyai

penduduk sebanyak 135.689 jiwa yang tersebardi 2 (dua) kecamatan dan

18 (delapan belas) kelurahan. Penduduk Laki-Iaki sebanyak 67.198 jiwa atau

sebesar 49,5%; dan Penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah

sebanyak 68.491 atau sebesar 50,5%. Dari komposisi penduduk laki-Iaki

dan perempuan itu bisa dilihat bahwa rasio jenis kelamin (sex ratio) Kota

Mojokerto adalah sebesar 96,84%; artinya di setiap 100 penduduk wan ita

terdapat 96 penduduk laki-Iaki.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto



11- 8Rencana Kerya Pembangunan Oaerah (RKPO) Kota Mojokerto Tahun 2015

Dari jumlah penduduk di atas apabila dilihat secara kelompok umur,

makastruktur umur penduduk Kota Mojokerto adalah struktur umur muda

yang artinya jumlah penduduk usia muda yang terdiri dari usia remaja

dan usia produktif yang dominan, sedangkan untuk usia tua masih relatif

sedikit. Struktur penduduk menurut kelompok umur ini apabila digambarkan

akan berbentuk piramida. Namun yang terjadi di Kota Mojokerto justru tidak

sepenuhnya menganutteori demografi, dimana semakin tua usia penduduk

jumlahnya akan semakin berkurang. Dalam kondisi begitu bentuk piramida

akan bisa terlihat semakinmengerucut ke atas, yang menggambarkan usia

tua semakin kecil jumlahnya.

Di Kota Mojokerto penduduk usia 0-14 tahun jumlahnya lebih

sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 15-34 tahun.

Usia 0-14 tahun hanya sebanyak 33877 jiwa. Sedangkan penduduk usia

15-34 tahun berjurnlah 43.475 jiwa. Penduduk usia 35-64 tahun apabila

diklasifikasikan menurut kelompok 5 tahunan jumlahnya relatif lebih sedikit

dibandingkan dengan kelompok umur sebelumnya. Tetapi yang istimewa

adalah penduduk usia 65 ke atas,ternyata jumlahnya melebihi kelompok

umur 60-64 tahun. Hal ini bisa dijadikan sebagai indikator bahwa usia

harapan hidup penduduk Kota Mojokerto sudah diatas 65 tahun.Kondisi ini

merupakan hal baik dalam pencapaian kualitas hidup khususnya kualitas

kesehatan di Kota Mojokerto, namun di sisi lain kondisi ini merupakan tantangan

bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana yang relevan

dan memihak bagi para Lansia tersebut seperti dukungan prasarana kesehatan,

ruang publik yang layak lansia dan berbagai kebijakan terkait lainnya.

Pemaparan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat

sebagai berikut :

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Gambar/Oiagram 2.2 Piramida Penduduk Kota Mojokerto menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2013

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

... ~ - \- '..... - .

.~, .'

tic· - l--l

I.." .'

TabeI2.5. Penduduk Kota Mojokerto menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin Akhir Tahun 2013

Kelompok Umur Laki-Iaki Perempuan Jumlah
1 2 3 4

0-4 5950 5700 11650
5-9 6148 5491 11639

10 - 14 5452 5137 10589
15 - 19 4950 5021 9972
20 - 24 4740 4891 9631
25 - 29 6105 6263 12367
30 - 34 5890 5615 11505
35 - 39 5625 5503 11128
40 - 44 5088 5410 10498
45 - 49 4494 5248 9742
50 - 54 4565 4635 9200
55 - 59 3350 3102 6452
60 - 64 1698 1987 3685
65 - 69 1350 1628 2978
70 -74 818 1304 2122

75 Keatas 922 1609 2531
jumlah 67145 68544 135689

Sumber :Kota MOjokerto dalam Angka 2013

.. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Atas dasar harga berlaku, PDRB Kota Mojokerto terus-menerus

meningkat. Pada tahun 2009 hingga 2013 PDRB Kota Mojokerto berturut-turut

sebesar Rp.2.451.043:850, Rp.2.798.999.780, Rp.3.138.823.843, Rp.

3.537.889.619 dan terus meningkat hingga sebesar Rp. 3.936.955.395 pada

tahun 2013.

Sumber: Hasil Analisa Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

Kecamatanl Rata-Rata I
No 2014 2015 Pertumbuhan

Kelurahan (r)

1 Prajuritkulon 61901 62180 0.45
2 Magersari 74554 75046 0.66

Jumlah 136455 137226 0.555

TabeI2.6. Proyeksi Jumlah Penduduk

Dimana:

N+1 : Jumlah Penduduk proyeksi 1 tahun berikutnya

N : jumlah penduduk tahun 2013

: rata-rata prosentase pertambahan penduduk tahun 2009-2013

Proyeksi penduduk tiap Kecamatan di Kota Mojokerto tahun 2014-

2015 disajikan dalam tabel di bawah ini.

(N+1) = N x (100+r) 1100

Dari data dan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk

usia produktif Kota Mojokerto jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk

usia non produktifnya, sehingga sumber daya manusia produktif di Kota

Mojokerto memiliki potensi jumlah yang besar untuk peningkatan partisipasi

pembangunan.

Untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk untuk tahun berikutnya,

digunakan angka kecendurungan dari rata-rata laju pertumbuhan jumlah

penduduk tahun 2009 - 2013 rumus

- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
~
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Gambar 2.3: Produk domestik bruto Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

(Somber: KolaMojokerto Dalam Angka 2013)

Selama tahun 2013. kegiatan ekonomi di Kota Mojokerto menunjukkan

adanya pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 7,56% (harga konstan tahun

2000). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012, yakni

sebesar 7,11%. Hal ini menjadi titik haJapan bagi perbaikan ekonomi Kota

Mojokerto di masa mendatang.

Inflasi di kota Mojokerto mengalami ftuktuasi, dengan inflasi tertinggi pada

tahun 2008 sebesar 9,76%. Inflasi teljadi karena adanya peningkatan harga yang

ditunjukkan oleh peningkafan indeks pada beberapa kelompok komoditi yang

dominan. Namun, semenjak tahun 2011 capaiannya mengalami penurunan,

hingga pada tahun 2012 mencapai 5,33%. Hal ini menunjukkan bahwa

peningkatan harga-harga barang dan jasa selama tahun 2012 masih bisa

ter1tendali, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto yang selaJu

memantau kondisi harga kebutuhan pokok untuk masyarakat di Kota Mojokerto

Dengan infIasi yang lebih rendah dan pertumbuhan ekonomi, mengartikan

bahwa tingkat daya beli masyarakat sudah tinggi dan sudah dapat mengikuti

per1tembangan hargcHlarga kebutuhan pokok. Pertumbuhan ekonomi dan

2009 2010 2011 2012 2013

500,000,000 1:--, --------------------------

1,000,000,000

1,500,000,000 +---

4,000,000,000
3,936,955,395~----------------------~~

~,889,619

3,500,000,000 '_':'; ---::....-~:::..._~~;~~=_3 __
3,000,000,000 - ~

~ -J98.999.18O2.SOO,OOO,000 __

4,500,000,000

-PORB'2.451.043..sso_.__--2.000,000,000

Semenlala itu, atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000, PORB

Kota Mojokerto tahun 2009 hingga 2012 berturut-turut sebesar

Rp.1.157.929.000; Rp.1.228.437.000. Rp.1.309.816.570 dan pada tahun 2012

menjadi Rp.1.403.457 .250. Dengan perbandingan tersebut, dapat dikatakan

bahwa perekonomian Kota Mojokerto semenjak latul 2009 - 2013, secara nil

terns tumbuh, jauh melebihi tingkat per1umbuhan penduduk.

• Badan Perencanaan Pembangunan KolaMojokerto
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Salah satu indikator ekonorni penting untuk mengetahui pertumbuhan

pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi

adalah PORB per kapita yang biasanya cipakai sebagai indikator perkembangan

Gambar 2.4: Inflasi dari PRDB Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

(Sumber: Kota Mojokerto DaIam AI9<a 2013)

2008 2009 2010 2011 2012
0.00 +--~-----..."._--.,__--

200 +---------------

12.00 I
10.00 +-,-":-n-9.--r.76.,.------------

&OOI~
6.00 I ~,, 5.23 -lnfiasidariPRDB

4.00 ! ~~!Z
I

Inftasi dari PROB

Sumber: Kota Mojokerto DaIam Angka 2013

Sektor 2009 2010 2011 2012 2013*

1. Pertanian 2,24 0,49 3,71 2,26 2,21

2. Pertamb & Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Industri Pengolahan 0,47 2,75 3,33 6,23 6,22

4. Ustr, Gas, &Air Bersih 4,07 6.97 9.11 7,05 7,01

5. Konstruksi 6,88 5.70 9,09 7.21 7,49

6. Perdg, Hotel, dan Restoran 4,42 7,59 7.19 8,93 9,01

7. Pengkt dan Komunikasi 9,42 7,76 10,33 7,42 7,45

8. Keu, Pers& Jasa Perusahaan. 6,38 6,56 5,54 6,64 6,97

9. Jasa1asa Lainnya 7,10 4,87 5,58 4,56 4,78

PDRB 5,14 6,09 6,68 7,11 7,56*
.

Tabet 2.7. Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahu 2009--2013 (%)

perkembangan inflasi di Kota Mojokerto dapat dDtat pada 1abeI dan gambar
berikut:

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas Sumber Daya MaJUSia (SDM) merupakan kunci

keberhasilan pembangunan nasionaI dan daerah. Hal ini dapat disadari oIeh
karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan.Mengingat hal

tersebut, maka pembangunan SOM diarahkan agar benar-benar mampu dan

memiliki etos kerja yang produktif. terarnpil, kreatif, disipIn dan profesional.

Besaran PORB ADHB tersebut pertu diberi penimbang yaitu jumlah

penduduk, karena penduduk merupakan peIaku pembangunan yang

menghasilkan output dan PORB. Pada Tahun 2009, PORB per kapita Kota

Mojokerto telah mencapai Rp.20.581.614.00 dan mengalami peningkatan pada

periode berikutnya menjadi Rp.23.389.123.00 tahun 2010 dan Rp.24.014.440.00

tahun 2011. Pada Tahun 2012, PORB per kapita Kota Mojokerto kembali

mengalami peningkatan, dengcwl capaian sebesar Rp.26.897.651.00. Data

terakhir tahun 2013 PORB per kapita Kota Mojokerto telah mencapai Rp

28.581.180.00

Sumber: Kota MOjokerto Oalam Angka 2013,

SektorJSub Sektor Tahun
2009 2010 2011 2012 2013*. 1. PORBADHB 2.451.043,85 2.798.999,78 3.138.823,84 3.537.889,62 3.936.955,40

2.PORBADHK 1.157.929,82 1.228.437,26 1.310.471,81 1.403.634,21 1.500.437,21

3. Pendapatan per Kapita 20.581.614 23.389.123 24.014.440 26.288.180 28.581.180

4. Pertumbuhan Ekonomi 5,14 6,09 6,68 7,11 7,56

5. Penduduk Pertengahan

Tahun 119.089 119.671 133.685 134.581 135.689

Tabel 2.8. Pertcembangan Beberapa Agregat PDRB Kota Mojokerto ADHB

dan ADHK 2000 Tahun 2009-2013

kesejahteraan rakyal Pada UR1lI11nya PORB per kapita disajikan berdasarkan

atas dasar harga berlaku, karena PORB per kapita seisin dipengaruhi falctor

produksi juga dipengaruhi oIeh harga barangfj8S8. Namun gambaran tersebut

tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkalan ekonomi maupun

penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi sangat dominan

dalam pembenlukan PORB ADHB.

• Badan PerencanaanPembangunan Kota Mojokerto
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Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam

meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Indikator kuaJitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing

daerah dapat dilihat dan kuaIiIas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan

penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Sumber: INMAKRO Tahun 2013

Kornponen IPM 2009 2010 2011 2012 2013

Indek Harapan Hidup 71,35 71,56 71,78 71,85 71,95

Indek Pendidikan 86,22 86,90 86,93 87,07 87,24

Indek Pengeluaran Per Kapita

(PPP) 65,83 66,56 67,59 67,73 67,89

JPM 76,43 77,02 77,50 77,63 78,15

Kornponen IPM Ko1a Mojokerto Tahun 2009-2013TabeJ2.9.

Disamping itu juga mampu memanfaaIkan. mengembangkan dan menguasai

ilmu dan teknologi yang inovatif daIam pembangunan nasionaI.

Nilai IPM Kota Mojokerto Tahun 2013 sebesar 78,15 apabila dimasukkan

dalam kriteria UNDP termasuk daIam kategori menengah atas (66 S IPM < SO).
Hal ini mengidentifikasikan bahwa pernbangunan yang selama ini dilaksanakan

oJehpemerintah Kota Mojokerto dati tahun ke taOOntetap konsisten bahkan Jebih

baik, yaitu dan tahun ke taOOntetap mampu meningkatkan kuaIitas dari SDM di

Kota Mojokerto. Karena nilai 'PM Kota Mojokerto tersebut tergoIong cukup tinggi.

Hal ini bisa dibuktikan dengan besaran IPM Kota Mojokerto selama periode 5

tahun terakhir (TatuHl ~2013) seIaIu masuk daIam kategori menengah atas

(66 S IPM <SO)

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Sumber: Jawa Timur Oalam Angka 2013,

Anglla AngIIa Rata-Rata
Kabupaten Kota Harapan MeIek Lama Pengeluaran Dlsesualkan

Hidup Huruf Sekolah PerKapita IPM
(Tahun) (Tahun)

JAWATIMUR 69.86 88.52 7.34 647.46 72.18
Padtan 71.48 91.6 6.94 634.7 72.48
Ponorogo 70.24 87.32 6.99 63825 71.15
TrenggaJek 71.87 92.84 7.26 640.56 , 73.66
Tulungagung 71.12 93.58 7.85 635.15 73.76
Blitar 71.09 92.02 7.36 652.75 74.06
Kediri 69.9 92.84 7.69 632.75 72.28
Malang 69.23 89.59 7.02 639.07 71.17
Lumaiang 67.46 86.56 6.41 63228 68.55
Jember 63.03 83.6 6.73 630.48 65.53
BanUl_nnj 67.98 87.36 6.89 635.02 l 69.58
Bondowoso 63.54 7825 5.66 630.22 I 63.81
Proboli!Jggo 61.42 80.44 5.8 638.17 . 63.84
Pasuruan 64.31 90.03 6.54 639.73 68.24
Sidoarjo 70.79 97.76 9.85 651.31 76.9

I
MojokertD 70.42 94.12 7.82 644.82 t 73.89
Jombang 70.18 92.87 7.84 640.42 73.14
Nganjuk 69.11 91.07 7.44 635.57 71.48
Madiun 69.07 89.55 7.39 627.94 70.5
Magetan 71.41 90.56 7.6 640.82 73.17
Ngawi 70.24 85.54 6.99 624.99 69.73
Bojonegoro 67.28 84.81 6.68 620.17 67.32
Tuban 68 85.83 6.49 631.85 68.71
Lamongan 68.37 88.71 7.46 634.92 70.52
Gresik 71.22 94.56 8.84 644.7 75.17
Bangkalan 63.48 82.87 5.3 636.441 65.01
Sampang 63.49 67.56 42 636.121 60.78
Pamekasan 64.39 81.82 6.32 629.18 65.48
Sumenep 64.89 78.66 5.64 648.05 66.01
Kota Kediri 70.64 97.56 1021 648.01 76.79
Kota Blitar 12.51 9727 9.75 654.18 n.89
Kola Malang 70.68 9724 10.84 65522 n.76
Kola Probolggo 70.52 92.51 8.53 654.52 74.85
Kota Pasuruan 66.41 96.43 8.96 65621 73.89
Kota Mojokerto 71.78 97.13 9.98 652.47 17.5
Kola Madiun 71.22 97.8 10.44 644.61 77.07
Kota Surabaya 71.27 98.07 10.08 657.14 n.85
Kola Batu 69.72 9827 8.52 644.73 74.93

Tabel2.10. HDIIIPMMenurutKabupatanlKota DiProvinsiJawa Tm... Tabun 2012

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Dan data diatas, menlB1jukkan bahwa angka meIek huruf di Kola

Mojokerto cukup tinggi. Mulai dan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, angka

melek huruf di Kola Mojokerto sudah mencapai Iebih dari 97%. Al'tinya bahwa

hanya kurang 3% saja, rnasyarakat di Kola Mojokerto yang belum bisa membaca

dan menulis. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota karena

dalam kondisi sekarang selayaknya seluruh masyarakat harus melek huruf, oleh

karena itu pengurangan angka buta aksara ini akan menjadi program prioritas

bagi pemerinlahan lima lahun ke depan dengan target capaian pada tahun 2018

sudah mencapai 100% melek huruf. Tantangan ini tidak mudah karena

terhambat dengan masaIah motivasi dari para target sasaran yang rata-rata

sudah berusia lanjut. sehingga merasa tidak per1u lagi mampu membaca.

Strateginya harus melibatkan kelompok masyarakat di mana target berada

seperti keluarga. RTIRW. PKK dan keseluruhan pemerinlahan di Kola Mojokerto.

Angka harapan hidup merupakan alai untuk mengevaluasi kineJja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. ldealnya angka harapan hidup

dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (age speciIic death ratel

ASDR) yang datanya diperoleh dari calalall registrasi kematian secara ber1ahun

tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabeI kematian. Tetapi karena sistem

registrasi penduduk di Indonesia belum beljalan dengan baik maka untuk

menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang

diterbitkan BPS.

Sumber: Kola Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013

No. Komponen Tahun
2009 2010 2011 2012 2013

1 Angka meIek hUruf (%) 97,11 97.12 97,13 97,14 97.14
.

Salah satu ukuran dalam mengukur indeks pendidikan (education index)

mengalami perkembangan dan perubahan sesuai peljalallan waktu. Sejak

tahun 1991 yang dipakai toIok ulwr adalah literacy rate yam mereka dengan

batasan usia 10 tahun atau lebih yang dapat baca dan tulis dengan bobot

213 ditambah dengan mean tahun sekolah (mean yeats of schooling) diberi

bobot 1/3. Kombinasi kedua cara tersebut yang dipakai daJam mengukur indeks

pendidikan Kola Mojokerto 2008.

Tabel2.11.Angka Melek Huruf

• Badan Perencanaan Pembangunan KotaMojokerto
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Sumber. Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013
Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Mojokerto

mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tatuJIl 2009, angka harapan

hidup Kota Mojokerto sudah mencapai 71.35. Pada tahun 2013. angka harapan

hidup Tahun 2013 naik menjadi 72,18. Perkembangan angka harapan hidup ini

menunjukkan pelayanan kesehatan dan kuaIitas kehidupan masyarakat di Kota

Mojokerto semakin lama semakin meningkat. Kondisi ini harus diiringi dengan

dukungan rnasyarakat dalam memberikan dukungan suasana dan akses

prasarana publik yang memihak kepada para lansia tersebut agar dapat hidup

bahagia di masa tuanya.

Berdasarkan hasiI penilaian kerniskinan. secara umum dapat

diketahui sebaran kemiskinan masyarakat di Kota Mojokerto dapat

diklasifikasikan dalam masyarakat mendekati miskin (near pool). Secara

detail. dapat diketahui bahwa semua kelurahan di Kecamatall Prajuritkulon

dapat diklasifikasikan dalam masyarakat mendekati miskin (near pool).
Sedangkan di Kecamatan Magersari, terdapat 3 (tiga) kelurahan yang dapat

diklasifikasikan daIam Masyarakat MisUl (pooI), yaibJ Kelurahan Kedundung,

Kelurahan Balongsari. dan Kelurahan Wales. Jadi, jika dipetakan menurut

Pendataan Kemiskinan Dengan Indikator Baru (PKlB). Kelurahan

Kedundung, Kelurahan BaIongsari, dan Kelurahan Wates dapat

diklasifikasikan dalam Desa fKlSkin (Desa Kooing) berikut adaIah label sebaran

kemiskinan di Kota MOjokerto.

Tabun Angka Harapan Hidup

2009 71.35
2010 71.52

2011 71.7

2012 71,97

2013 72,18

Tabel2.12.Angka Harapan Hidup Kota MojokertoTahun 2009-2013

• Badan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto
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2.2.3 Fokus Seni Budaya dan OIahraga

Pembangunan pada bidang seni. budaya dan oIahraga di Kola MOjokerto

sangat terkait erat dengan kuafitas hidup manusia dan masyarakatnya. Hal ini

sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya

dan keagamaan yaitu: 1) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

berakhlak mulia, bennoraI, beretika. berbudaya dan beradab; dan2) mewujudkan

Gambar 2.5: Tingkat Kemiskinan MenuM Kabupaten/Kota (%).
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2013

~ --------------------------------~~-------

Tingkat kemiskinan Kola Mojokerto bila dibandingkan dengan tingkat

kemiskinan pada kabupatenlkota se Jawa Timur berada di urutan ke 5 dart

bawah. beberapa kotaIkabupaten yang angka kemiskinannya lebih rendah

adalah Kola Surabaya, Kola Madiun. Kola MaIang dan Kola Batu. Hal ini cukup
membanggakan karena dalam hal angka kemiskinan khususnya prosentase

dengan jumlah penduduk makin lama semakin melllJlm. Prosentase angka

kemiskinan Kota Mojokerto sebesar 7,41% seperti yang terlihat dalam

diagramlgambar bertkut:

Sumber: Kola Mojokerto Dalam Angka 2013,

Tahun
Kecamatan

2009 2010 2011 2012 2013
Prajurftkulon 5.411 5.307 5.341 5.501 9.214

Magersari 4.769 4.614 4.713 4.944 9.871

Jumlah 10.180 9.921 10.054 10.445 19.085
.

Tabel 2.13. Sebaran Kepala Keluaga Miskin

• Badan Perencanaan Pembangunan KolaMojokerto
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Jumlah group kesenian Kola Mojokert.o pada taIuI 2013tidak mengalami

peningkatan bila dibanding dengan tahun 2012. Jumlah sarana kesenian berupa

gedung kesenian juga tidak mengalami perubahan dari tahun 2009. Begitu pula

dengan jumlah klub oIahraga yang tidak berubah dan tahun 2010.

Organisasi oIahraga adaIah organisasi formaJ yang dibentuk oJeh

sekelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan pembangunan

olahraga.Jumiah organisasi oIaIvaga dihitung dari jumIah organisasi oIahraga

yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Jumlah organisasi oIahraga

sebagaiberikul

Sumber: Dinas P & K Kota Mojokerto 2013

I Tahun
No. Uralsn Saman

2009 2010 2011 2012 2013
I

1 Jumlah group kesenian . Group 41 41 I 41 44 44
2 Jumlahgedungkesenian I Unit 1 1 1 1 1

3 jumlah dub oIahraga Group 28 29 29 29 29

4 Jumlahgedungolahraga Unit 5 5 5 6 6
.

bangsa yang bardaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan

sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan oIahraga dapat dilihat

berdasarkan indikator sebagai berikut:
1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

3 Jumlah klub olatvaga per 10.000 penduduk.

4 Jumlah gedung oIahruga per 10.000 penduduk.
Pencapaian pembangunan seni, budaya dan oIahraga Kola MOjokerto

selama beberapa tahun terakhir dapat dilhat daIam label berikul

Tabel2.14.Pertembangan Seni. 8udaya dan OlahragaTahun 2009 -2013

Kota Mojokerto

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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2.3. Aspek Pelayanan Umum

Secara lebih spesifik. kinerja pelayanan umum urusan wajib dijabar1<.an

sebagai berikut.

2.3.1 Urusan Wajib.

A. Kinerja Pendidikan

1.Capaian Kinelja APK dan APM

Peningkatan kesempatan dan hasrat memperoIeh pendidikan diantaranya

dapat dilihat dan indikator angka partisipasi. Angka partisipasi kasar (API<) dan

angka partisipasi mumi (APM) merupakan gambaran dari tingkat partisipasi dan

keikutserfaan masyarakat untuk mengikuti pendidikan.DaIam kunm waktu empat

tahun terakhir perttembangan APM di Kota Mojokerto yaitu untuk penduduk usia

SO (7-12) mengalami peningkatan. APM tahun 201012011 sebesar 119,49%

meningkat menjadi 120,63% pada tahun 201112012 demikian juga dengan

APKnya.

Perkembangan jumlah organisasi oIahraga di Kota Mojokerto memiliki

trenpositif. Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarttan kapasitas

pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta

dalam pembangunan daerah khususnya dalam mendptakan pelayanan

penunjang di bidang oIahraga.

Permasalahannya memang terletak pada keterbalasan dukungan

prasarana pendukung pengembangan olah raga seperti lapangan oIah raga,

pembinaan dalam bentuk per1andi~ndingan, dan penghargaan yang

mendorong det untuk berprestasi. Untuk ini perlu dilakukan regulasi yang

mampu mendorong aktivitas dan preslasi para oIah ragawan di Kota Mojokerlo

dengan menyediakan sarana prasarana yang Iayak, even-even pertandingan

yang terjadual dan penghargaan atas prestasi yang Iayak sehingga mampu

membangkitkan gairah masyarakat untuk berttompetisi secara fair dan sehat.

Sumber: Dlnas P &K Kota Mojokerto 2013

Tahun
Uraian

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Organisasi OIatvaga 21 23 24 24 24
. .

Tabel2.15. Jumlah Organisasi OIahraga Kota MojokertoTahun 2009-

2013

• Badan Perencanaan PembangLalan Kota Mojokerto
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APM dan APK untuk anak usia SMP/MTs (13-15 tahun) dari tahun

2010/2011 sampai dengan tahun 2011/2012 terus mengalami peningkatan,

demikian juga dengan APKnya. Oari data perkembangan APK dan APM tersebut,

menunjukkan pula bahwa Program Wajib Belajar 12 Tahun Kota Mojokerto

sangat efektif dan signifikan terhadap peningkatan angka melanjutkan dari SO ke

SMP, hal ini tidak sia-sia bila program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap

dipertahankan kelanjutannya demi penuntasan wajib belajar 12 tahun. Oapat

disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SO/MI hampir sama

besar dengan APK SMP/MTs. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat

partisipasi pendidikan di tingkat dasar sangat tinggi, terutama dalam jenjang

pendidikan dasar 9 Tahun (SO/MI hingga SMP/MTs).

Sementara itu, APM SLTA dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan

mencapai 168,74% pada tahun 2012, dimana penyebabnya adalah banyaknya

minat pelajar yang berasal dari luar Kota Mojokerto bersekolah di Kota

Mojokerto. Kondisi ini di satu sisi merupakan kebanggaan karena APK maupun

APM rata-rata di atas 100% untuk semua level pendidikan namun di sisi lain

angka-angka ini perlu dicermati lebih lanjut karena ternyata di dalamnya

termasuk angka dari masuknya siswa dari luar kota. Faktanya di dalam kota

sendiri masih ada sebagian anak yang kesulitan untuk menempuh sekolah

meskipun sudah dibebaskan dari segala biaya. Faktornya adalah anggapan

sebagian masyarakat yang menganggap anak sebagai factor ekonomi untuk

membatu keluarga sehingga perlu sosialisasi khusus untuk kalangan terbatas ini

tentang pentingnya masa depan anak yang dibangun dari sector pendidikan.

Gambaran capaian APK dan APM di Kota Mojokerto dapat dilihat dalam

gambar di bawah ini :

8adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Tahun _INo. Uraian Satuan
2009 2010 2011 2012 2013

1 SD/MI Unit 67 70 70 70 70
..-

1.1 Jumlah Ruang Kelas Ruang 450 458 479 479 479
- -

Jurnlah Penduduk
1.2 Jiwa 10.681 11.826 12.316 13.545 -

Kelompok Usia 7-12
-- -

1.3 Rasio 42,1 38,7 38,9 35,4 33,73

2 SMP/MTS Unit 20 20 20 20 20

2.1 Jurnlah Ruang Kelas Ruang 234 239 257 261 268_1

Tabel 2.16. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009 -

2013 Kota Mojokerto

2. Capaian Kinerja Ketersediaan Sekolahl Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua

penduduk usia pendidikan dasar. Secara umum Rasio Ketersediaan Sekolah

pada tahun 2012 dan 2013 yang terus mengalami penurunan. Penurunan ini

dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak

diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah. Ditambah dengan

persaingan dengan anak-anak sekolah dari luar Kota Mojokerto yang masuk

menyerbu sekolah di Kota karena keunggulan kualitas dan pendidikan gratisnya.

Gambar 2.8 Capaian APK dan APM Kota Mojokerto Tahun 2012

(Sumber : LKPj Kota Moiokerto 2013)
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4. Capaian Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan

perkembangan kapabilitas kecerdasan anak, jadi bukan hanya sekedar untuk

memberikan pengalaman belajar. Program pendidikan berkelanjutan

Sumber: Dinas P & K Kota Moiokerto 2013

Tahun 1No. Uraian
2009 2010 2011 2012 2013 i

1 SD/MI 42.1 38.7 41.3 66,2 55,5 I
I

2 SMP/MTS 87.9 73.2 59.9 73,4 75,47 I
3 SMA/MAlSMK 78.0 63.5 64.3 85,3 83,55 i

Tabel 2.17. Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 2009 - 2012 Kota Mojokerto

3. Capaian Kinerja Rasio Guru/Murid

Secara keseluruhan, rasio guru/murid di Kota Mojokerto pada tahun 2013

mengalami penurunan. Rasio guru dengan murid Kota Mojokerto pada jenjang

SD/MI tahun 2012 sebesar 66,2 menurun dibanding tahun 2013 sebesar 55,5.

Pada jenjang SMP/MTs tahun 2013 sebesar 75,47 meningkat dibanding tahun

2012 sebesar 73,4 dan jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 83,5

menurun dibanding tahun 2012 sebesar 85,3. Hal ini mengindikasikan bahwa

peningkatan jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan di Kota

Mojokerto lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah murid. Namun

dari segi idealitas rasio ini masih terlalu tinggi dari angka ideal 20 murid per

seorang guru.

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

-- --
Jumlah Penduduk

2.2 Jiwa 5.625 6.886 4.559 5.015 -
Kelompok Usia 13-15

-
2.3 Rasio 41,6 34,7 56,4 52 32,7

3 SMA/MA/SMK Unit 21 21 21 22 22

3.1 Jumlah Ruang Kelas Ruang 289 303 303 303 303

Jumlah Penduduk
3.2 Jiwa 5486 8178 5859 7.854 -

Kelompok Usia 16-18

3.3 Rasio 52.7 37.1 51.7 38,6 37,9

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Indikator Keberhasilan Program Pendidikan anak Usia Dini dapat dilihat dari

keberadaan jumlah pendidikan pra sekolah/playgroup dan TK yang cenderung

semakin meningkat yaitu pada tahun ajaran 2011/2012 jumlah sekolah sebanyak

57 unit, naik menjadi 64 unit di tahun ajaran 2012/2013. Jumlah penduduk usia 5-

6 tahun masuk TK naik menjadi 4.594 orang dengan jumlah guru 313 orang, dan

pada tahun ajaran 2013/2014 diperkirakan jumlah murid dan guru TK mengalami

kenaikan dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pra sekolah atau

lembaga TK semakin meningkat.

5. Capaian Kinerja Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Angka Lulusan

Perkembangan capaian angka murid putus sekolah atau DO pada tahun

ajaran 2010/2011 hingga tahun 2011/2012 cenderung menurun, yaitu untuk

SD/MI dari 0,03% turun menjadi 0,01% pada tahun 2011/2012. Perkembangan

angka putus sekolah SMP dari tahun 2010/2011 dan tahun 2011/2012 tetap

pada 0,01%. Stabilnya angka putus sekolah tersebut berkaitan erat dengan

program pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SD/MI, SMP/MTs

dari APBN dan dana pendamping BOS dari APBD Kota Mojokerto.

Sedangkan Perkembangan angka putus sekolah paling tinggi adalah

SMA/SMK yaitu sebesar 0,02%. Angka ini sudah sangat turun dibandingkan

Sumber: LKPJ Kota Mojokerto 2013,

Kategori Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Siswa masuk PAUD 1.2 938

Anak Usia (2-4 2. Jumlah lembaga PAUD 38 38

Tahun) Meningkatnya Penduduk 6.585 4.523

usia2-4 tahun masuk PAUD anak anak

Anak Usia 5-6
1. Siswa masuk TK 2.5 2.586

Tahun (TK)

2. Jumlah lembaga TK 60 64

Meningkatnya Penduduk 4.500 4.594

usia 5-6 tahun masuk TK anak anak

dimaksudkan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia sejak dini. Capaian kinerja program pendidikan anak usia dini dapat

dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

TabeI2.18. Program Pendidikan Anak Usia Dini

.. 8adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Capaian angka murid mengulang kelas untuk SD/MI pada tahun ajaran

2011/2012 sudah menurun yaitu sebesar 0,02%. Sedangkan angka mengulang

SMP/MTS juga sama yaitu 0,02%, begitu pula dengan SMA/SMK. Dari angka

mengulang kelas untuk SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan bahwa kualitas

proses pembelajaran di sekolah sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi

sehingga siswa mengulang bisa lebih diminimalisir.

Ditinjau dari angka lulusan, ternyata angka tertinggi terdapat pada tingkat

SD/MI 100%, diikuti SMA/SMK sebesar 98,05% dan SMP/MTs sebesar 95,41%.

Dengan rnelihat capaian ketiga jenjang pendidikan tersebut, dapat dikatakan

bahwa kinerja terbaik berada pada tingkat SD/MI. Hal tersebut ditunjukkan

dengan adanya angka mengulang paling rendah dan putus sekolah cukup

rendah serta angka lulusan yang cukup tinggi.

6. Capaian 'Kinerja Penyediaan Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kota Mojokerto diantaranya adalah TK, SD, SMP,

SMU/SMK yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Mojokerto. Jurnlah TK di

Kota Mojokerto secara keseluruhan sebanyak 51 unit. Sekolah Dasar sebanyak

Gambar 2.9: Capaian Angka Murid Mengulang, Angka Murid Putus

Sekolah, dan Angka Lulusan Kota Mojokerto Tahun 2012
(Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013,)

100%

95.41%
98.05%

I
Angka lulusanAngka murid

mengulang
0.02%

0.02%

0.02%

Angka murid
putus sekolah

0.01%

0.01%

0.02%

SD/MI

SMP/MTS
SMA/SMK

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

dengan tahun 2009 yang mencapai 0,97%. Penurunan angka murid putus

sekolah tersebut menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran di sekolah

semakin membaik.

• 8adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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B. Kinerja Kesehatan
Urusan Kesehatan merupakan salah satu sektor utama yang berkaitan

dengan visi pembangunan di Kota Mojokerto. Hal ini disebabkan kesehatan

merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam upaya memenuhi

sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Urusan Kesehatan ini

dilaksanakan oleh dua satuan kerja, yaitu: Dinas Kesehatan dan RSU Dr.

Wahidin Sudiro Husodo. Keberhasilan capaian sasaran tersebut, diukur dengan

beberapa indikator sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir

sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.Banyak faktor yang dikaitkan dengan

kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua

macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum

disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan

pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang

dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi

atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo

natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai

menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian

dengan pengaruh lingkungan luar.

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013

I

I
I

I Jurnlah Sarana Pendidikan
Nama Kecamatan I I

Idan Kelurahan Umum Agama
I

SD SLTP SMA SMK MI MTs MA

Prajuritkulon 23 7 5 4 5 1 1 I

I
Magersari 36 13 6 6 4 1 01

I ~
JUMLAH 59 20 11 10 9 2 1

I I

TabeI2.19. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kota Mojokerto

59 unit, yang tersebar di Kecamatan Prajuritkulon 23 unit dan Magersari 36 unit,

SLTP sebanyak 19 unit yang tersebar di Kecamatan Prajuritkulon 7 unit dan

Magersari 12 unit. SMU sebanyak 12 unit. SMK sebanyak 9 unit. Data jumlah

sekolah, murid dan guru di Kota Mojokerto terlihat pada Tabel berikut:

.. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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2. Capaian Kinerja Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah masyarakat dalam memperoleh pelayanan

kesehatan dasarnya. Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah menurunkan

angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas,

membudayakan NKKBS, meningkatkan peranserta dan kemampuan masyarakat

untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB.

Gambar 2.10 Kelahiran Bayi Hidup dan Yang Meninggal Sebelum Usia 1

Tahun Kota Mojokerto Tahun 2008-2012
(Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013)

20122011201020092008
11

11.5

12.5

13

13.5

12

14

14.5

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi

masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk

pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian

bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang

berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi

angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program

pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan

suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian post-nee nata/dan angka

kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan

program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular

terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian

makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

8adan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto



II - 28Rencana Kerya Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2015

Kinerja rasio posyandu per satuan balita Kota Mojokerto cenderung

meningkat walaupun pada beberapa tahun terakhir mengalami sedikit

penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena peningkatan jumlah balita dari

tahun ke tahun sedangkan jumlah posyandu tidak berubah, yakni 160 posyandu

pada tahun 2008-2010. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah posyandu

meningkat sebesar 1 unit. Capaian rasio tertinggi untuk posyandu dibandingkan

balita terjadi pada tahun 2009, dimana jumlah balita sebanyak 9.262 dan jumlah

posyandu sebanyak 160 unit. Kemudian capaian pada tahun 2012 sebesar

56,36%. Artinya, rata-rata 1 posyandu di Kota Mojokerto dimanfaatkan oleh 56

balita. Capaian ini melebihi angka ideal, dimana 1 posyandu melayani 100 balita.

3. Capaian Kinerja Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis

Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Kota Mojokerto

menunjukkan rasio yang cukup ideal terhadap jumlah penduduk. Pada tabel 2.44

di bawah ini diuraikan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ada di

Kota Mojokerto pada tahun 2009-2013. Perkembangan RSUO Surodinawan

menjadi RSUO Tipe B merupakan keberhasilan yang perlu terus ditingkatkan.

Oalam proyeksinya RSUO ini akan terus dikembangkan sarana dan fasilitasnya

hingga menjadi RSUO Pendidikan (Tipe B plus) sedangkan beberapa

PUSKESMAS yang telah memenuhi kriteria akan dikembangkan menjadi RSUO

Tipe 0 yang akan memasok pasien rujukan ke RSUO Tipe B+.

Oi luar itu beberpa Klinik maupun RS swasta terus berkembang dan menjadi

peaing tersendiri bagi pelayanan kesehatan pemerintah untuk memberikan

Gambar 2.11 Rasio Posyandu per Satuan Balita Kota MOjokerto
Tahun 2008 -2012

Sumber :Kota Mojokerto Oalam Angka Tahun 2013
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Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi

menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan

membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang

badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan

menurut urnur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di

bawah standar disebut gizi kuranq. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi

buruk.

= di bawah 10%

= 10-19%

= 20-29%

= 30%

a. rendah

b. sedang

c. tinggi

.d. sangat tinggi

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013

3. Capaian Kinerja Prosentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi glzl

buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat

badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota

dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam

4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

Tahun
Uraian

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah puskesmas 5 5 5 5 5

Jumlah poliklinik 10 13 11 10 10

Jumlah puskesmas pembantu 14 14 14 14 14

Jumlah rumah sakit 7 7 7 7 7

Jumlah dokter 67 59 84 73 52

Jumlah tenaga medis 120 113 135 123 227

service terbaik bagi masyarakat. Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit dan

Tenaga Medis seperti berikut :

TabeI2.20. Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit dan Tenaga
Medis Kota MOjokerto Tahun 2009-2013

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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C. Kinerja Lingkungan Hidup

1. Capaian Kinerja Persentase Penanganan Sampah

Berdasarkan sumber data Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota

Mojokerto, persentase penanganan sampah dari tahun ke tahun semakin

meningkat. Pada tahun 2010 dari volume total produksi sampah sehari sebesar

.245 rn", tahun 2011 sebesar 252 rrr', tahun 2012 sebesar 269 rrr', dan tahun

2013 mencapai 289m3 Berdasarkan komposisi dan karakteristik sampah,

persentase jenis sampah terbanyak adalah sampah organik (± 70 persen),

kemudian kertas dan plastik. Persentase ini menunjukkan potensi dalam

pengolahan sampah organik menjadi kompos serta daur ulang kertas dan plastik.

Gambar 2.12. Prosentase Balita Gizi Buruk Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

(Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013)

Perkembangan persentase balita gizi buruk Kota Mojokerto mengalami

fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase

pada tahun 2010 dan 2012, sedangkan pada tahun 2009 dan 2011 capaiannya

cenderung menurun. Persentase terbaik dari capaian gizi buruk adalah pada

tahun 2011, dengan capaian 0,47%. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan

pada balita gizi buruk lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun,

kondisi pada tahun 2012 tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011,

dimana capaian persentase balita gizi buruk mencapai 0,96%. Kendati demikian,

secara umum tren capaian persentase balita gizi buruk cenderung menurun.
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Sumber: DKP Kota Mojokerto 2013, diolah

Parameter Jumlah
Satuan Volume

Rata-rata timbunan sampah m3Jhan 3n
Luas area pelayanan nr 13.999

Produksi samPah:
a. Jumlah sampah rumah tangga m"'Jhan 181,5

b. Jumlah sampah daerah m3Jhari 10n
c. Jumlah sampah pasar m3Jhari 82

d. Jumlah sampah fasifdas umum m"'Jhari 69,5

e. Lain-lain m"'Jhari 34

Jumlah samPah yang diangkat m"'lhari 338,55

Sumber: DKP Kota Mojokerto 2013

Sampah di Kota Mojokerto dikelola oIeh DKP dengan Integl8ted system.

Pengelolaan sampah di TPA dlakukan dengan open dlmping.yai1u dengan cara

digelar kemudian ditimbun tanah dengan interval waktu 3 bulan sekali atau

disesuaikan dengan anggaran. Pembuangan di TPA dilakukan dengan sistem

blok/kelompok setiap han di Iokasi paling ujung dimana setelah timbunan

mencapai kapasitas volume dilakukan pemtaan dengan Buldozer setiap 2 - 3

han sekali. Sedangkan untuk mengatasi jumlah populasi laIat dalam pengelolaan

sampah di TPA. dilakukan penyernprotan setiap 1 - 2 minggu sekali oIeh Dinas

Kesehatan. Selain itu disediakan pula tandon air bersih untuk warga di sekitar

TPA yang volumenya ± 4000 liter dan diisi setiap 2 han sekali oleh PDAM.Secara

umum pengelolaan persampahan di Kota Mojokerto sudah berjalan dengan baik,

terbukti dan perhargaan Adipura yang befhasil diraih.

TabeI2.22. Pelayanan Persampahan di Kota MOjokerto

Tahun
No. Uraian Satuan

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Organik m3 208,8 215,1 220,5 226,8 242,1 260,1
2 An~nik m;$ 23.2 23.9 24.5 25.2 26,9 28.9

Jumlah m3 232 239 245 252 269 289.

Tabel 2.21. Jumlah Volume Sampah Organik dan AnorganikTahun 2008-

2013 KotaMojokerto
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Sumber: OKPKotaMojokerto2013,

~Tunbunan
Sampah

INO KecamatanIKelurahan Sampah Yang ProsenfaseYang
i (m~lhanl Terangkut

!
Tertanggulangi

ImslharU I

PRAJURlTKULON
1 DipoPrapanca I 30 29,5 I 98
2 TPS Surodinawan- 5 4,5 90
3 TPSPerumGatoel 9 8 88,89
4 TPS les Padangan 15 14,5 96,67
5 TPS Prajuritkulon 9 8,5

I 94,44
6 TPSKranggan 12 12 100
7 TPS 8100to

,
6 6 100

MAGERSARI
1 DipoWates 40 39,5 98,75
2 DipoA Yani 40 39,5 i 98,75
3 DipoTropodo I 46 45 97,83
4 TPS KandangBabi 33 32,5 I 98,48I

5 DipoPasarTanjung I 62 61 98.39
6 TPSTerminal 10 10 100
7 TPS Kedundung 10 9,5 95
8 TPSGunung 6 6 100
9 TPSRumahOinas 3 3 I 100

Walikota i II
SampahL.ai~lain 12 12 100
SampahSaluran 4 4 100

Tabel2.23. Volume Sampah TPS

lokasi TPA sampah di Kota Mojokerto berada di Kelurahan
Kedundung Kecamatan Magersari dengan ruas area ± 3,5 heldar dengan
menggunakan kombinasi pengolahan sampah sislem Open Dumping dan
Controlled LandfiB. SeIsin itu di Iokasi TPA Sampah juga dilengkapidengan2
(dua) buah alat pencacahlpenghancur sampah yang fungsinya agar
pengelolaan sampah lebih mudah serta kegiatan pengkomposanyang
dilakukan.
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Sumber: DPU Kota Mojokerto 2013. diolah

Tahun
No. Uraian Satuan

2009 ! 2010 2011 2012 2013

1 Panjang jalan kondisi baik Km 103.865 112.115 118.540 128.741 122,148

2 Total panjang jalan Km 118.438
1122•488 127.278 137.068 137.068

Proporsi panjang I

3 Jaringan jalan dalam % 88 92 93 93.92 89.427

Kondisi baik
. .

D. Kinerja Sarana dan Prasarana Umum

1. Capaian Kinerja Jaringan Jalan DaIam Kondisi Baik

Kondisi jalan dibagi menjadi kondisi baik. sedang. sedang rusak. rusak dan

rusak beral Hal ini didasarkan pada besamya persentase tingkat kerusakan

dengan penjelasan sebagai berikut:

.) Kondisi Baik (B) adalah russ jalan permukaan perkerasan. bahu jalan dan

saluran samping dengan tingkat kerusakan s 6%, sehingga arus Ialu - lintas

dapat beIjaIan lancar dan tidak ada hambatan yang disebabkan kondisi jalan .

•) Kondisi Sedang (S) adalah russ jaIan permukaan perkerasan. bahu jalan dan

saluran samping dengan tingkat kerusakan 6 sid 10 %. Kerusakan yang ada

sedikit saja menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas .

•:. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah russ jaIan permukaan perkerasan. bahu

jalan dan saluran sanping dengan tingkat kerusakan 10 sid 16 %. Kerusakan

yang ada menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas,

sehingga kendaraan hams mengurangi kecepatannya .

•) Kondisi Rusak (R) adalah ruas jalan perrnukaan perkerasan. bahu jalan dan

saluran samping dengan tingkat kerusakan 16 sid 20 %. Kerusakan yang ada

sangat menghambat kelancaran erus lalu lintas, sehingga kendaraan harus

berjalan perlahan-lahan. mengurangi kecepatannya. kadangkala harus

berhenti akibat adanya kerusakan pads pennukaan petkemsan .

•:. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah ruas jalan permukaan perkerasan. bahu

jalan dan saIuran samping dengan tingkat kerusakan >20 %. Kerusakan yang

ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat Iagi dilewati oIeh kendaraan

roda 4. atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Tabel2.24. Panjang Jaringan Jatan Berdasarkan KondisiTahun 2009-
2013 Kola Mojokerto

• Badan Perencanaan Pernbangunan Kola Mojokerto



11-34Rencana Ketja f'etnJmgunan Daenlh (RKPD) Kola IItjoIcetto r....2015

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

Jatan Negara Jatan Provinsi Jalan Kola
No Uraian

2011 I 2012 2011 2012 2011 2012
I

A Jenis Pennukaan 4,900 4,900 - - 127,338 136,096

1 DiaspauAsphait 4,900 I 4,900 - - 120,640 128,549

2 KerikiUGravel -[ - - - 0,000 0,000

3 TanahlUnderglOUnd - - - - 6,698 7,547

4 lidakDirinci/NotSpeciIy - - - - 0,000 0,000
I

B KondisiJalan/Surface Condition 4,900 4,900 - - 127,338 136,096

1 BaiklGood - , - - - 59.261 61.129

2 SedanglModerate 4,900 4,900 - - 65,9n 66,640

3 RusakRingan/Ught Damaged - - - - 2,100 0,780

C RusakBerat/Seriously Damaged - - - - 7,547

3 Kelas JalanlRoad Class 4,900 4,900 - - 127,338 136,096

1 Meri 4,900 i 4,900 - - 0,000 0,000
I

2 Kelasl - - - - 0,000 0,000

3 Kelasll - I - - - 12,190 12,190

4 Kelas III - - - - 0,000 0,000

5 Kelas IlIA - - - - 8,277 8,352

6 Kelas IIIB - - - - 78,508 44,114

7 Kelas lIIe -i - - - 21,725 71,440
I

8 Kefas Tldak Dirinci - ~ - - - 6,638 0,000

Tabel2.25. Panjang Jalan MenurutJenis Pennukaan. Kondisi. Kelas dan

Status Jalan (Km)

Proporsi panjang jaIan daIam kondisi baik setiap tahun di Kota Mojokerto

selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 ten:atat sebesar 89,4%dari total

panjang jalan di Kota Mojokerto. SeIain perawatan rutin, peningkatan jaringan

jalan juga terus dilakukan. Permasalahannya adaIah tipe jaJan.jaIan di Kota

Mojokerto adaIah tipe jaIM daIam kota yang sempit dan padat serta
belumterintegrasinya pembangunan sarana jalan dengan prasarana pendukung

lain seperti drainase, tata Iampu kota dan penataan iklan yang belum

tet1cOOfdinasi.
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Sumber: Kota Mojokerto dalan Angka 2013,

Dan uraian di atas tertihat jaringan irigasi yang ada di Kota Mojokerto

temyata panjangnya stagnan artinya sepanjang lima tahun terakhir temyata tidak

ada pembangunan jaringan irigasi. Bahkan kaIau dicermati di lapangan justru

banyak diantara jaringan irigasi ini yang sudah tidak belfungsi lagi sebagai akibat

perubahan tata guna lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan kawasan

bisnis serta fasilitas umum IaiMya_

Kondisi ini memang ambigu, di satu sisi Kota Mojokerto menghadapi

masalah ketahanan pangan akibat dari keterbatasan lahan dan jumlah penduduk

yang terus meningkat, di sisi lain Kota Mojokerto juga menghadapi masalah

kebutuhan prasarana pembangunan sebagai konsekuensi dari Kota yang terus

ber1cembangpesat, termasuk di dalamnya untuk penyediaan perumahan.

Dari sisi ekonomis memang sector pertanian di Kota Mojokerto kurang

ber1cembang dibanding dengan sector usaha ekonomi dan jasa Iainnya,

sehingga peIan tapi pasti Iahan-lahan pertanian akan tergusur dan jaringan irigasi

Tahun Panjang saluran irigasi (Km)

2009 38,543

2010 38,543

2011 38,543

2012 38,543

2013 38,543

2. Capaian Kinerja Jaringan lrigasi

Jaringan irigasi adalah saIuran dan bangunan pelengkapnya yang

merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian,

pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional

dibedakan ke dalam 3 kategori yaitu jaringan irigasi prim«, sekunder dan

tersier.Yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan

sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdii dari salwan tersier, saluran

kuarter dan sallBBn pembuang, boks tarsier, boks kuarter serta bangunan

pelengkapnya. Panjang saluran irigasi di Kota Mojokerto mulai dari tahun 2008-

2012 tidak mengalami perubahan_ Hal ini dapat dilihat dalam label berikut

Tabel2.26. Jaringan lrigasi Tahun 2009-2013 Kola Mojokerto

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota MOjokerto



11-36Rencana Ketja I'embin.IunanDaenIh (RKPDJ Kda JItpetto riMJ 2015

dan kelengkapannya yang dibangun dengan biaya yang mahaI akan semakin

tidak terurus dan tidak berfungsi.

3. Capaian Kinetja Prasarana lLAJ yang terpelihara

Indikator in; menggambarkan jumlah prasarana IaIu Iintas yang terpelihara

oleh pemertntah. Target pada tahun 2013 adalah sebanyak 428 buah prasarana

lalu lintas. Capaian kinerja dan target adaIah 100%, artinya jwnlah prasarana lalu

lintas yang terpelihara sebanyak 428 buah.

Capaian kinerja pemeliharaan kondisi gedung terminal Kertajaya juga 100%

dari target yang ditetapkan. Pekerjaan-peketjaan yang dilaksanakan pada

kegiafan ini antara lain: pengecatan gedung tenninall shelter, perbaikan

gentenglatap, perbaikan lantailkeramik, perbaikan trotoar/paving, perbaikan kursi

ruang tunggu, perbaikanl penggantian kursi retribusi, pemeliharaan pagar,

penggantianl perbaikan Iampu lisIrik, pemeliharaan saIumn air, penghijauan di

teoninal, pemeliharaan operasionaI generator set. pembuatan atap shelter

penurunan penumpang, pemeliharaan toilet umum, perbaikan pos retribusi,

papan informasi dan tempat sampah.

Persoalan yang dihadapi oIeh Tenninal Kertajaya adalah hambatan dalam

peningkatan status terminal akibat dari status tanah yang belum tersertifikasi.

Sebenamya tersedia anggaran peningkatan prasarana yang memadai dari

Pemerintah Pusat dalam bentuk hibah jika status kejelasan sertifikat tanah

tersebut dapat terselesaikan.

4. Capaian Kinerja Prasarana Drainase

Sistem drainase di Kota Mojokerto secara umum allrup memadai. Hal itu

ter1ihat dan kapasitas saluran dan jaringan jalan yang sudah dilengkapi dengan

saluran drainase, yaoo 61,74 km (tahun 2003). Sungai yang melewati Kota

Mojokerto ada 2 (dua). yaitu Kati Brangkal dan KaIi Sadar. Namun karena kondisi

topografi Kota Mojokerto cukup rendah dibandingkan dengan wilayah sekitamya.

maka tidak dapat dihindari Kota Mojokerto menjadi langganan banjir.

Banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman yang berasaI dan KaIi Kromong

Pacet dan KaIi Pikatan yang bertemu di Dusun W!yUdan menjadi satu dengan air

yang berasal dari dataran tinggi WonosaIam yang seIanjutnya mengalir ke Kali

Brangkal. Akibat kondisi tersebut. Kali Brangkal tidak mampu menampungnya

sehingga menyebabkan luberan di sekitar wilayah Kota Mojokerto, terutama di

bagian barat. sedangkan KaISadar menyebabkan luberan banjir di wilayah Kota

Mojokerto bagian timur. Pada saat banjir, ratcHata Iuas genangannya adalah
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Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah arealkawasan terbuka tanpa bangunan

yang dalam pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman secara

alamiah atau budidaya. Hampir 40% lahan di Kota Mojokerto merupakan

kawasan terbangun. Yang terdata sebagai RTH yang dikelola Pemkot MOjokerto

meliputi taman kota seluas ± 18.120 rr?- dan hutan kota seluas ± 3.000 m2•

Berikut ini data tentang RTH yang dikelola Pemkot Mojokerto:

Ketematasan lahan di Kota Mojokerto menyebabkan kesulitan untuk

memenuhi persyaratan 30% RTH di Kota ini. akibatnya banyak prasaranallahan

masyarakat yang kemudian masuk dalam kawasan RTH pada proses

penyusunan RTRW lalu. Kondisi ini menjadi masalah ketika masyarakat akan

menggunakan lahannya untuk kepentingan produktif. Sehingga perlu dibuat

catatan untuk merevisi RTRW lima Iahunan yang akan datang untuk menghindari

konftik sosiallebih Ianjut.

2. Capaian Kinetja Ketersediaan Air Bersih

Air Bersih (clean WaietJ adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari

hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah

dimasak. Air Minum{dlinking water) adaIah air yang meIaIui proses pengolahan

atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat

langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata

air. air sumur dangkal, air sumur daIam.
Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai berikut.

E. Kinerja Penataan Ruang

1. Capaian Kinelja Penataan Ruang Terbuka Hijau

langkah rasional yang dapat dilakukan adalah normalisasi sungai yang

ada di dalam kota dengan mengembalikan kondisi drainase yang dulunya cukup

memadai dan membangun beberapa embung sebagai pengganti dari areal

perswahan yang selama ini menjadi tempat buangan air hujan yang banyak

diantaranya berubah fungsi menjadi perumahan dan prasarana umum lainnya.

sebesar 66,7 Ha, dengan tinggi raIa-mta 0,5 m dan lama genangan rata-rata 12

jam.
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Sumber:Kota MOJokerlodalam Angka 2013

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Mojokerto

cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2009

masih sebesar 99,6% namun terus menurun pada tahun-tahun selanjutnya

menjadi 78,31% pada tahun 2013. Kondisi ini disebabkan akibat kondisi air tanah

yang ada di Kota menurut masyarakat masih layak dipakai tennasuk dikonsumsi.

Padahal hasil dan penelitian yang dilakukan oIeh Dinas Kesehatan menunjukkan

bahwa kandungan logam khususnya Fe di air tanah wkup tinggi, tennasuk

diantaranya adalah kandungan bakteri e-coIli yang tinggi akibat sanitasi yang

kurang sehat khususnya di pemukiman padat penduduk di tengah kota. Di sisi

lain, pelayanan PDAM juga belum memuaskan, sehingga perlu dikakukan

sosialisasi tentang pentingnya penggunaan air bersih yang di sisi lain dilakukan

revitalisasi pelayanan PDAM bagi masyarakal

3. Capaian Kinerja Rumah Tangga ber-Sanitasi

Jumlah penduduk Kola Mojokerto sampai dengan pertengahan tahun 2013

sebesar 135.689 jiwa dengan rala-fata kepadatan ± 8.263 j~ (BPS

Kota Mojokerto 2013) secara otomatis akan juga meningkatkan buangan

limbah cair domestik, yang nantinya tentu akan berpengaruh terhadap

lingkungan. Umbah cair domestik berpotensi mtuk mencemari tanah pennukaan

ataupun air tanah. limbah cair domestik dapat berasaI dan pembuangan

tinja yang tidak tepat, misalnya pada air sungai atau saluran air lainnya.

Oleh karena itu kepemilikan jamban keluarga merupakan salah satu hal yang

penting untuk dapat mengurangi tetjadinya pencemaran air akibat limbah

domestik yang belasal dan tinja. Berikut adaIah data mengenai jumlah

sarana tempat buang air besar (iamban keluarga) penduduk Kola Mojokerto :

Tahun
Uraian

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Rumah Tangga
99,6% 86,88% 68,88% 76,3% 78,31 %

Pengguna Air Bersih
.

Tabel2.27. Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Tahun 2009 - 2013 Kota Mojokerto
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Sumber : Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

Serdasarkan Tabel diatas sebagian besar penduduk telah memiliki

jamban keluarga yang dilengkapi dengan septic tank, bahkan Pemerintah Kola

MOjokerto telah berpartisipasi pula daIam program Sanimas yang bertujuan

untuk mengurangi beban pencemaran terhadap badan air oleh limbah

domestik. Berdasarkan data tersebut tekanan terhadap sumber daya air

akibat pencemaran tinja lelah dapat diminimalkan. Namun per1u diwaspadai

adanya kemungkinan pencemaran tinja yang berasal dari rembesan septic tank

yang bocor atau rusak. Atau juga karena jarak antara septic tank dengan sumur

Jumlah Sarana Pembuangan Air Besar

No Kecamatanl Jumlah (Jamban)
Kelurahan Rumah

Septictank Cemplung MCKlWC SanimasUrnum
Kecamatan Magersari
1 Wates 4.748 4.564 43 7 1
2 Kedundung ~ 3.406 ' 2.239 199 4 2

I

3 Gn.Gedangan ~ 12n 695 18 4 1I
I

4 Meri 1.695 1.405 37 3 1

5 Gedongan 508 505 1 -
6 Magersari 1.726 1.056 6 -
7 Purwotengah 494 455 2 -
8 Sentanan 434 470 10 1

9 Jagalan 743 723 9 1

10 Balongsari 1.99 1257 5 3

Kecamatan Prajuritkulon
11 Mentikan 1.737 1.013 140 3 1
12 Kauman 760 518 190 1 -
13 Pulorejo 1.289 957 56 14 2

I
14 Mijj 1.n8 1.395 230 1

15 Siooto 1.225 6n 56 3

16 Prajuritkulon
,

1.159 649 20 1

17 Surodinawan 2.209 1.327 33 3

18 Kranggan 2.063 1.366 128 2

JUMLAH II 29U1 21271 1150 69 23I

Tabel 228. Rumah memiliki jamban
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penduduk tertalu dekat (kurang daIi 9 meter) akibat dan poIa pemukiman padat

penduduk di tengah kota.

Selain data mengenai sarana buang air besar. diperlukan juga data.

mengenai sarana pembuangan air Imbah rumah tangga. Umbah rumah

tangga ini berasal dari kegiatan air wc:ian dapur. kiIrIa" mandi dan cuaan

pakaian. Berdasarkan data pada label dibawah ini. sebagian bessr lelah

memiliki SPAL sehingga tekanan terhadap sumber daya air telah

diminimalkan. Berdasarkan kondisi pencemaran kuaJitas air (beban

pencemaran yang masuk ke lingkungan per satuan area) dan daya dukung

lingkungan. maka pengelolaan penanganan air Iimbah perkotaan di Kota

Mojokerto hirarkinya dilaksanakan berdasarkan pada daerah yang memiliki

kepadatan penduduk yang tinggi.

Hal ini disebabkan karena kepadalan penduduk merupakan faktor yang

paling dominan temadap pencemaran air.Kepemilikan sarana dan prasarana

fasilitas sanitasi kesehatan khususnya jamban dan septik tank serta bangunan

resapan, terutama didaerah pemukiman padat, dan daerah bantaran sungai di

Kota Mojokerto merupakan kebutuhan yang harus dilakukan karena bila tidak

dilakukan menimbulkan dampak terhadap kehidupan biota air, kualitas air

tanah, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Berikut disajikan data mengenai jumlah sarana pembuangan air limbah

rumah tangga ;
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4. Capaian Kinerja Penanganan Pemukiman Kumuh

Pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang ditandai oleh rumah

tidak layak huni (gubuk, rumah dari bahan bekas), banyak saluran

pembuangan limbah macet, penduduk/bangunan sangat padat, buang air

besar tidak di jamban dan berada di area marjinal (tepi sungai, pingir rei

kereta, dan sebagainya).

Sumber : Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

Jumlah SPAL Rumah Tangga
Asal bantuan dari Swadaya

Kecamatan/Kelu Jumlah Sektor MasyarakatNo
rahan Rumah

Non Memenuhi
Kesehatan Ada

Kesehatan Syarat

Kecamatan Magersari
1 Wates 4.748 2 2 4.635 4.388
2 Kedundung 3.406 8 40 2.787 2.787

3 Gn. Gedangan 1.277 10 1.106 1.106

4 Meri 1.695 9 1.596 1.596

5 Gedongan 508 508 426

6 Magersari 1.726 1.926 1.329

7 Purwotengah 494 494 425

8 Sentanan 434 434 345

9 Jagalan 743 743 580
-

10 Balongsari 1.99 1.99 1.573

Kecamatan Prajuritkulon
-

11 Mentikan 1.737 17 1.058 634
12 Kauman 760 654 557

--
13 Pulorejo 1.289 1.192 859

14 Miji 1.778 1.681 1.678

15 Blooto 1.225 894 894

16 Prajuritkulon 1.159 777 7.77

17 Surodinawan 2.209 1.657 1.657

18 Kranggan 2.063 1.671 1.671

JUMLAH 29.241 29 59 25.803 23.282

TabeI2.29. Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) Rumah Tangga
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1. Capaian Kinerja Jurnlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Dalam lima tahun terakhir, jumlah penumpang/barang yang diangkut oleh

angkutan umum mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat dalam tabel

berikut.

F. Kinerja Perhubungan

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

Kecamatan Rumah di Bantaran Rumah di Bawah Rumah Kumuh

Sungai Listrik Tegangan

Tinggi
Prajuritkulon 925 - 40
Magersari 219 62 -

Kota Mojokerto 1144 62 40

TabeI2.30. Ketidakteraturan Perumahan di Kota Mojokerto

Beberapa kawasan di kota berada di bawah saluran listrik tegangan tinggi

(Sutet). Jurnlah keluarga yang tinggal di daerah sutet tersebut sebanyak 66

keluarga. Berikut ini data tentang jumlah rumah di bantaran sungai, di bawah

Sutet, dan pemukiman kumuh di Kota Mojokerto:

Masih banyak rumah tangga yang bertempat tinggal di bantaranl tepi sungai.

Bantaran sungai adalah lahan/tanah yang berjarak sekitar 5-10 meter dari tepi

sungai. Rumah di bantaran sungai terdapat di 7 kelurahan di Kecamatan

Prajuritkulon dan 4 kelurahan di Kecamatan Magersari. Di Prajuritkulon

jumlah keluarga yang mendiami rumah di bantaran sungai sebanyak 1009

keluarga, sedangkan di Magersari sebanyak 219 keluarga. Mereka perlu

mendapat perhatian lebih saat air sungai meluap (rawan banjir).

iii Badan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto
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Peningkatan jumlah orang/barang setiap tahun mengindikasikan bahwa

pemanfaatan fasilitas perhubungan yang disediakan oleh pemerintah semakin

meningkat dan jumlah penumpang semua angkutan umum dalam satu tahun

juga meningkat

2. Capaian Kinerja Jumlah Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan bus dan/atau mobil

penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan

umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus dan/atau mobil

. penumpang umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan

tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan

dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan

orang.

Jaringan trayek di Kota Mojokerto secara umum mengalami peningkatan.

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010, dengan capaian sebesar 75 ijin

trayek. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 85 ijin trayek. Namun, pada tahun

2013 ijin trayek ini mengalami penurunan menjadi 59 ijin trayek

sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

Tahun
INo. Uraian

2009 2010 2011 2012 2013 I
Jumlah Penumpang I
Semua moda I

1 angkutan umum 35,330,850 21,222,995 39,307,524 39.173.701 39.565.438

dalam setahun

(Orang) I
I

Jumlah barang atau

!penumpang yang

2 terangkut angkutan 10,450,555 11,177,585 21,031,458 20.647.259 20.853.731 I

umum (Ton/orang

(ribu)) I

Jumlah barang atau

penumpang melalui I
3 dermaga, bandara, 35,330,850 21,222,995 39,307,524 39.173.701 39.565.438

terminal Pertahun

(Ton/orang (ribu))
-

TabeI2.31. Jurnlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2009 -2013 Kota

Mojokerto
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Jurnlah ijin uji kir angkutan umum Kota MOjokerto pada setiap tahun

mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2013 jumlahnya menurun seiring

dengan penurunan ijin trayek. Hal ini disebabkan karena jumlah ijin uji kir

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

Tahun Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Dalam Setahun j
2009 2.270

2010 2.389

2011 2.640

2012 2.547

2013 2.265

TabeI2.33. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Mojokerto Tahun 2009 -
2013

3. Capaian Kinerja Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang

akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengujian dimaksud meliputi:

a. Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik

jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan penelitian

rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, bak muatan, kereta

gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi

tipenya.

b. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, bus, mobil barang,

kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi

pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil

uji.

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

Tahun Jumlah Ijin Trayek

2009 8

2010 75

2011 85

2012 66

2013 59

Tabel 2.32. Jumlah Ijin Trayek Tahun 2009 - 2013 Kota Mojokerto

~.. Sadan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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. F. Kinerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan

akses seluas-Iuasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang

kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk

mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT).

1. Capaian Kinerja Jurnlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan

akses seluas-Iuasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang

kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk

mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di

. lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah

tangganya, meliputi:

a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,

atau luka berat

b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II)

pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku

angkutan umum juga tergantung pada jumlah angkutan umum yang

dioperasikan .

• 8adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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. Sumber.Mojokerto Dalam Angka 2013

Tahun
No. Uraian

2009 2010 2011 2012 2013

1
Jumlah Akseptor

14.573 15.022 16.696 13.639 14.854
KB (Orang)

Jumlah Pasanqan

2 Usia subur 19.329 19.463 19.880 18.565 19.726

(pasangan)

3 Rasio Akseptor KB 1.33 1.30 1.19 1,36 75.20

Sumber.Mojokerto Dalam Angka 2013

Peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota MOjokerto

yang sangat pesat terjadi pada tahun 2011 dengan capaian 20 kasus. Kemudian

menurun sampai dengan tahun 2013 sebesar 14 kasus.

2. Capaian Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jumlah akseptor KB dalam menunjukkan adanya pengendalian jumlah

penduduk. Jumlah akseptor KB mengalami peningkatan yang cukup signifikan

pada tahun 2011 dengan capaian 16.696 orang dan jumlah Pasangan Usia

Subur (PUS) sebanyak 19.880 pasangan. Kemudian mengalami penuruan pada

tahun 2012, baik dari jumlah akseptor maupun jumlah pasangan usia subur .

. Sehingga rasio akseptor KB pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang

cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2011.

Tabel 2.35. Rasio akseptor KB Tahun 2009-2013 Kota MOjokerto

Tahun
No Uraian Satuan

2009 2010 2011 2012 2013

1
Jumlah Kejadianl

Kasus 3 15 20 19 14
Peristiwa KDRT

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di

bawah kendali orang tersebut.

TabeI2.34. Jumlah Peristiwa KDRT Kota Mojokerto Tahun 2009 - 2013

Badan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto
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G. Kinerja Ketenaqakerjaan

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk

dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga

kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun

atau lebih. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan

bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah

bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap

masuk pasar kerja, sedangkan bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga

kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja

Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam suatu kegiatan ekonomi disebut

sebagai angkatan kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi

dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan

kerja yang cenderung menurun. Kondisi tersebut nampaknya masih terjadi di

Kota Mojokerto.

Sumber.Mojokerto Dalam Angka 2013

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2009-2010

sebanyak 3 anak. Kemudian pada tahun 2011, 2012 dan 2013 rata-rata setiap

keluarga memiliki 2 anak. Capaian yang semakin baik ini tentunya tidak lepas

.dari peran pemerintah dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana.

Tahun Rata-rata JumlahAnak Per Keluarga

2009 3,29
-

2010 3,10

2011 2,5

2012 2,55

2013 1,19

3. Capaian Kinerja Rata-Rata Jurnlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan

rata-rata jumlah anak per keluarga.

TabeI2.36. Jumlah Rata-rata Anak Per KeluargaTahun 2009 - 2013Kota

Mojokerto
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Perkembangan jumlah pengangguran mengalami penurunan dalam empat

tahun terakhir. Namun pada tahun 2012 jumlah pengangguran di Kota Mojokerto

mencapai 4.749 orang atau meningkat dari tahun sebelumnya 2011 yang

berjumlah 3.698 orang. Peningkatan ini juga berkaitan dengan peningkatan

jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2012 tidak bekerja, sehingga hal

tersebut menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat. Namun pada

tahun 2013 menurun kembali hingga 3.702 orang.

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi bergeraknya roda

pembangunan. Komposisi dan jumlah tenaga akan mengalami perubahan

. seiring dengan perubahan penduduk. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan

Surnber.Mojokerto Dalam Angka 2013

Tahun
Uraian

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah

Pengangguran 5,73 4,62 3,70 4,75 3,70

(ribu orang)

TabeI2.38. Jumlah Pengangguran Kota MojokertoTahun 2009 - 2013

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja Kota Mojokerto tahun 2013 tidak

diimbangi dengan jurnlah penduduk yang berkerja. Hal ini dapat dilihat, ketika

peningkatan jumlah penduduk yang berkerja pada tahun 2013 sebanyak 61.400

jiwa, namun angkatan kerja sebanyak 61.400 jiwa.

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64

tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Berikut

perkembangan jumlah pengangguran Kota Mojokerto tahun 2009-2013.

SurnberMojokerto Dalam Angka 2013

Tahun
Uraian

2009 2010 2011 I 2012 I 2013

Jumlah Angkatan Kerja (ribu jiwa) 61,66 61,46 63,06 64,89 65,10

Jumlah Penduduk yang Bekerja
55,93 56,84 59,83 60,14 61,40

(ribu jiwa)

Angkatan Kerja 15 thn keatas (ribu
55,94 56,84 59,37 60,14 61,40

jiwa)

TabeI2.37. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, Angkatan
Kerja 15 thn keatas Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Sampai dengan tahun 2013, persentase koperasi aktif Kota Mojokerto

mengalami peningkatan. Peningkatan ini juga terjadi pada jumlah koperasi dan

jumlah koperasi aktif Presentase koperasi aktif pada tahun 2013 juga meningkat

sebesar 84 %. Namun di sisi lain juga masih ada koperasi yang tidak aktif yang

jumlahnya sekitar 16%, hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengapa koperasi-koperasi

tersebut tidak aktif. Perlu dilakukan pemetaan apakah persoalan kelembagaan,

SDM, keuangan atau persoalan lain sehingga dapat dilaksanakan kebijakan yang

tepat dalam menjadikan koperasi tersebut aktif dan berkembang kembali.

Sumber : DISKOPERINDAG. 2013,

Tahun
No Uraian Satuan

2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Koperasi Unit 202 211 217 196 199

2 Jurnlah Koperasi Aktif Unit 164 173 144 140 168
--

3
Presentase Koperasi

% 81 82 66 71,4 84
Aktif

TabeI2.39. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2008 - 2013 Kota Mojokerto

H. Kinerja Perkoperasian Dan Usaha Kecil Menengah

1. Capaian Kinerja Persentase koperasi aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas

kekeluargaan.Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir

mengadakan RAT (rapat anggota tahunan) atau koperasi yang dalam tahun

terakhir melakukan kegiatan usaha.

ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja

(bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Perkembangan jumlah Jumlah UKM aktif menunjukkan tren yang positif.

Kondisi tersebut menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung

yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Sumber:DISKOPERINDAG.2013

-
Tahun

No Uraian Satuan
2009 2010 2011 2012 2013

1 Jurnlah UKM aktif unit 210 330 477 266 552

Tabel 2.41. Jumlah UKM Tahun 2008 - 2013Kota Mojokerto

2, .lumlah UKM Non BPR/LKMUKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil

. atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sumber: DISKOPERINDAG. 2013

No Uraian Prajuritkulon Magersari Jumlah

1 Jumlah Koperasi 73 126 199
-

2 Anggota (Orang) 6777 3735 10512

3 Karyawan (Orang) 326 1314 1640

4 ModalSendiri (OOORp) 23.902.712 12.964.272 36.866.984

5 Modal Luar (OOORp) 22.599.314 122035.52 34.802.866

6 Manager Koperasi 14 60 741

7 Volume Usaha(OOORp) 26588736 2.900.007 29.940.008

8 Sisa Hasil Usaha (OOORp) 14.865.769 2.303.122 17.168.891

9 Kekayaan (OOORp) 22.933.654 32.479.907 55.413.561

Tabel 2.40. Profil Koperasi Primer Menurut Kecamatan Tahun 2013

., Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Sumber:Kota MOJokertodalam Angka 2013

2. Capaian Kinerja Daya SerapTenaga Kerja

Daya serap tenaga ketja adalah jumlah tenaga kerja bekerja pada

perusahaan PMAlPMDN. Jurniah tenaga kerja yang bekerja pada PMAlPMDN

dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMAlPMDN

Tahun
Uraian

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Perusahaan
3 3 3 3 2

(PMA dan PMDN)

Jumlah Proyek Investasi

berskala nasianal (PMA 3 3 3 3 2

danPMDN)

Nilai Totallnvestasi
1.870.715 1.870.715 1.870.715 1.870.71 1.850.680

PMA skala nasional ($)

Nilai Totallnvestasi

PMDN skala nasionaI ( 2.305.000 2.305.000 2.305.000 2.305.000 2.305.000

Ribu Rp)

1. Capaian Kinerja Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam

negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada

umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing

secara langsuilg yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undang di

Indonesia, dalam arti bahwa perriik modal secara langsung menanggung resiko

dan penanaman modal tersebut.

Sampai dengan tahun 2013. jumlah PMA dan PMDN, jumlah proyek

investasi berskala nasionaI, nisi toIaI investasi PMA skala nasional, dan nilai

total investasi PMDN skala nasional di Kota Mojokerto capaiannya tidak

mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa penyediaan pelayanan

penunjang yang dimililiki daerah untuk meningkalkan investasi di daerah tidak

mengalami perubahan.

Tabel2.42. Jumlah Investor PMDNlPMA dan Nilai investasinya Kota

MojokertoTahun 2008 - 2012

I. Kinerja Pena ...... Modal

• Badan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto
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J. Kinerja Pemberdayaan Perempuan danPertindungan Anak

Oalam rangka pemberdayaan perempuan dan per1indungan anak diperlukan

akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berpenm aktif di semua bidang

kehidupan dalam rangka pembefdayaan ootuk menuju kesetaraan gender. Untuk

mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dan partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah maupun swasta, besamya angka kekerasan dalam rumah

tangga (KORT).

Kekerasan datam Rumah Tangga adatah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan. yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisiko seksuaI. psikologis. danlatau penelantaran rumah

tangga tennasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara meIawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang daIam lingkup rumah

tangganya, meliputi:

a. Kekerasan fisik adatah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,

atau luka berat

b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

danlatau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan

terhadap orang yang menetap datam lingkup rumah tangga tersebut; (II)

pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial danlatau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya. padahal menurut hukum yang ber1aku

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sumber:OISNAKERTRANS. 2013

Tahun
Uraian

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah tenaga ketja pada perusahaan
412 414 412 411 256

PMA dan PMDN (orang)

yang terearlSaSipada suatu tahun. JumIah tenaga kerja pada perusahaan PMA

dan PMDN di Kota Mojokerto mengalami penurunan pada tahun 2013.

Tabel2.43. Daya Serap Tenaga Ketja Kota Mojokerto Tahun 2008 - 2012

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Salah salu indikalor keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan

rata-rata jurnlah anak per keluarga.

Sumber.MojokertD 0aIam AngIIa 2013

il Tahun
No. Uraian

~
2009 20'10 2011 2012 2013

1 JurRah Akseptor KB (Orang) 'i 14.573 ! 15.022 16.696 13.639 14.854
I I'

Jumiah PasalIIgSII Usia saDJr I, I,
2 I 19.329 119.463 19.880 18.565 19.726

(pasangan) II .
3 RasioAksepb KB

11
1.33 1.30 1.19 1,36 75.20

I-

K. Kinerja Keluarga Berencana dan KeIuarga Sejabtera

Jumlah akseptor KB dalam menunjukkan adanya pengendalian jumlah

penduduk. Jumlah akseptor KB mengalami peningkaian yang wkup signifikan

pada tahun 2011 dengan capaian 16.696 orang dan jumIah pasangan Usia

Subur (PUS) sebanyak 19.880 pasangan. Kemudian mengaJami penuruan pada

tahun 2012, baik dan jumlah akseptor maupun jumlah pasangan usia subur.

Sehingga rasio akseptor KB pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang

cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2011.

Tabel2.45. Rasio akseptor KB Tahun 2009-2013 Kota Mojokerto

Sumber.Mojokerto Dalam Angka 2013

Peningkatan jumlah kasus kekerasan daIam rumah tangga di Kota Mojokerto

yang sangat pesat leIjadi pada tahun 2011 dengan capaian 20 kasus. Kemudian

menurun sampai dengan tahun 2013 sebesar 14 kasus.

Tahun
No Uraian Satuan

2009 ' 2010 2011 2012 2013

1
Jumlah Kejadian/

Kasus 3 15 20 19 14
Peristiwa KDRT
.

Penelantaran juga berIaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cam membatasi danlatau melarang untuk

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di

bawah kendali orang tersebul

Tabel2.44. Jumlah Peristiwa KDRT Kota Mojokerto Tahun 2009 - 2013
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L. Klnelja Bidang Seni dan Olah Raga

Pembangunan pada bidang seni, budaya dan oIahraga di Kota Mojokerto

sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakatnya. Hal ini

sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya

dan keagamaan yaitu: 1) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

berakhlak mulia, bennoral, beretika. berbudaya dan beradab; dan2) mewujudkan

bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan

sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat

berdasarkan indikator sebagai berikut:
5 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

6 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

7 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.

8 Jumlah gedung oIahraga per 10.000 penduduk.

Pencapaian pembangunan seni. budaya dan olahraga Kota Mojokerto

selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat daIam tabeI berikut.

Sumber:Mojokerto Dalam Angka 2013

R~ jumlah anak per keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 200~2010

sebanyak 3 anat. Kemudian pada tahun 2011, 2012 dan 2013 rata-rata setiap

keluarga memiliki 2 anak. Capaian yang semakin baik ini tentunya tidak lepas

dan peran pemerintah dalam mensosiafasasikan program Keluarga Berencana.

Tahun Rata-rata JumlahAnak Per Keluarga

2009 3,29

2010 3,10

2011 I 2,5
I

2012 2,55

2013 1,19

Tabel 2.46. Jumlah Rata-rata Anak Per KeluargaTahun 2009 - 2013Kota

Mojokerto
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Sumber: Olnas P &K Kota Mojokerto 2013

Perkembangan jumJah organisasi oIahraga di Kola Mojokerto memiliki

trenpositif. Banyaknya jumlah organisasi oIatuaga menggambarkan kapasitas

pemerintah daerah. dalam memberdayakan masyarakat unwk berperan serta
dalam pembangunan daerah khususnya daIam menciptakan pelayanan

penunjang di bidang oIahraga.

Pennasalahannya memang terIetak pada ketefbatasan dukungan prasarana

pendukung pengembangan oIah raga seperti lapangan oIah raga. pembinaan

dalam bentuk pertandingan-pertandingan. dan penghargaan yang mendorong

aUet untuk berprestasi. Untuk ini pertu dilakukan regulasi yang mampu

mendorong aktivitas dan prestasi para oIah ragawan di Kota Mojokerto dengan

menyediakan sarana prasarana yang Iayak. even-even pertandingan yang

Tahun
Uraian

20091 2010 2011 2012 2013

Jumlah Organisasi Olahraga 21 I 23 24 24 24
.

TabeI2.48.Jumlah Organisasi Olahraga Kota MojokertDTahun 2009 - 2013

Sumber: Dinas P & K Kota Mojokerto 2013

Jumlah group kesenian Kota Mojokerto pada tahun 2013tidak mengalami

peningkatan bita dibanding dengan tahun 2012. Jumlah samoa kesenian berupa

gedung kesenian juga tidak mengalami perubahan dari tahun 2009. Begitu pula

dengan jumlah klub oIahraga yang tidak berubah dan tahun 2010.

Organisasi olahraga adaIah organisasi fonnaI yang dibentuk oleh

sekelompok masyarakat untuk mencapai suatu wjuan pembangunan

olahraga.Jumiah organisasi oIahraga dihitung dan jumIah organisasi oIahraga

yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Jumlah organisasi olahraga

sebagai berikut.

Tahun
No. Uraian Satuan

2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah group kesenian Group 41 41 41 44 44
I I

2 Jumlahgedungkesenian ~Unit 1 1 i 1 1 1
I

3 jumlah club oIahraga Group 28 29 29 29 29

4 Jumlahgedungolahraga Unit 5 5 I 5 6 6I
. .

TabeJ2.47. Perkembangan Seni, Budaya dan OIahragaTahun 2009 -2013

Kota Mojoker1D
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_!~~ 2. 50. ~umlah L~ Kola ~~erto Tal!!l~ 2009 -_2013
Tahun

Uraian
~--:--:-:-::7':"_-t-_.2009 I 2010 2011 2012 I 2013 _j
I Jumlah LPM 18 I
~_. _(u_ni!)__ ~f "_ 18 _'-- 18 _~ __ 18_ _l_ ~___l
Sumber: BPM Kota Mojokerto

o. Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan

1. Persentasejumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibenbJk alas prakarsa masyarakat

sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan

aspirasi dan kebub.Jhan masyarakat dibidang pembangW18R. Jumlah LPM

menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan

daerah melalui LPM. Perkembangan jumlah LPM sejak tahun 2008 sampai

dengan tahun 2012 menunjukkan kondisi yang reIatif stabil.

87 84 84 84

2 119.500 120.064 134.222 135.024 135.689

Rasio jumlah polisi
3 pamongpraja per 7.28 7,00 6,26 6,22 6,19

10.000 uduk
Sumber: Satpo/ PP Kola Mojolcetlo (diolah)

M. Kinerja Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

1. Pencapaian Kinerja Rasio JtmIah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Palisi Pamong Praja adaIah aparatur Pemerinlah Daerah yang

melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memeihara dan menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Pemturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah. perkembangan rasio jumlah poIisi pamong praja per

10.000 penduduk di Kota Mojokerto sejak taoo 2009 cenderung menurun. Secara

detail perkembangannya adalah sebagai benlrut.

terjadual dan penghargaan alas prestasi yang Iayak sehingga mampu

membangkitkan gairah masya.akat ootuk berkompetisi secara fair dan sehat.

• Badan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto
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Penurunan pada tahun 2013 secara umum disebabkan oIeh semakin

berkurangnya lahan untuk seIdor pertanian, karena dari Iahan yang ada sebagian

besar sudah dimanfaatkan untuk sektor riil properti maupun untuk industri. Hal ini

tidak bisa dipungkiri karena poIa pembangunan di Kota Mojokerto yang sudah

tidak tergantung lagi kepada sektor sumber daya alam. Dinana perkembangan

kota menuju ke arah kota jasa dan perdagangan yang menuntut adanya

peningkatan di sektor sumber daya manusia serta sektor pendukung lain untuk

menuju kepada kota transisi yang dapat menyangga ibukota Provinsi Jawa Timur

Sejak tahun 2008 hingga tabun 2011 sektor pertanian di Kota Mojokerto

mengalami pertumbuhan yang ftulduatif, dimana terjadi penurunan pada tahun

2010yaitu sebesar -0,49%. Perhmbuhan positif terjadi pada tahun 2011 dan

2012 dimana nHaipertumbuhan tersebut masing-masing sebesar 3.19%, 2.38%

dan pada tahun 2013 mengalarni penurunan menjadi 1.05%

Pertembangan jumlah lSM aktif di Kota Mojoerto menunjukkan trend yang

menurun. Kondisi ini mengindikasilcan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang

penyefenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keter1ibatan

masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah juga semakin menurun.

2.3.2. Urusan Pilihan
A Capaian Kinerja Pertanian.

Sumber. Bakesbangpol & Unmas Kola Mopkerlo

Tabel 2. 51. Jumlah LSM Aktif Kota·" . •erlo Tahun 2008 - 2012,
Uraian

Tahun
2008 J 2009 l 2010 I 2011 2012

I Jumlah LSM Aktif (unit) 10 l 10 I 10 12 I 5. .

Disamping LPM, terdapat pula lembaga Swadaya Masyarakat (lSM) yang
merupakan Organisasillembaga yang dibentuk oIeh anggota masyarakat Warga

Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat

serta bergerak dibidang kegialan tertentu yang ditetapkan oleh
organisasillernbaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya

meningkatkan tarat hidup dan kesejahtelaan masyarakat. yang menitikberatkan

kepada pengabdian secaJa swadaya. Jumlah lSM dI1itmg berdasarkan jumlah

lSM aktif dalam satu (1) tahoo. Besamya jlBl1lah lSM aktif menggambarkan

kapasitas yang dimiliki oIeh daerah untuk rnewujudkan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat daerah.

• Badan Perencanaan Pembangunan KotaMojokerto
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Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor

pada sektor per1anian. Subsektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah

dan padi ladang), jagung, ubi kayu, kedelai dan laimya. Dari tahun ke tahun

produksi padi di Kota Mojokerto relatif kecil sekali, karena luas panen yang

juga sangat minim. Menurunnya luas panen tanaman pangan bukan berarti

produksinya juga mengalami pem.v1M18n,karena masih ada faktor lain yang

mempengaruhi, misalnya produktifitas. Pada tahun 2012. produksi padi

sebesar 6.398 ton dan Juas panen seIuas 958 heIdar. Untuk tanaman

buahbuahan maupun total produksinya di Kota Mojokerto dari tahun ke

tahun selalu mengalami penurunan kuantitas. Hal ini bisa dipahami karena

keterbatasan lahan dan pergeseran status lahan dan lahan kering menjadi

bangunan-bangunan perumahan dan perkantoran.

Berdasarkan angka semen1ara hasil pencacahan lengkap Sensus

Pertanian 2013. jumJah usaha pertanian di Kota Mojokerto sebanyak 1.490

dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 2 dikelola oIeIl perusahaan peI1anian

berbadan hukum dan sebanyak 1 dikeloJa oJeh seJain rumah tangga dan

perusahaan berbadan hukum. Dari jumlah rumah tangga usaha peI1anian

diatas tersebar di 2 kecamatan. Kecamatan MageJSari mempunyai jumlah

Gambar 2.13 : Pertumbuhan Sektor Pertanian Kola Mojokerto

( Sumber : Kota Mojokerto daIam Angka 2013)

-L4. Kehutanan- L3. Petemakan

-L5. Perikanan

-LL TanamanBahanMakanan-l.2 TanamanPerkebunan

0.20

0.00

-0.20

-0.40

0.40 J

0.60 ;

1.00

0.80 ~

yaitu Kota Surabaya.
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B. Capaian Kinerja Petemakan

Populasi temak besar maupun kedl di Kota Mojokerto yang tentin dan

sapi potong, sapi perah. kerbau. kambing. domba. itik. ayam ras dan ayam

buras pada tahun 2012ber1urut-turut sebesar 355. 15, 9, 1.630, 765, 1.150,

1.500 dan sebesar 16.720 ekor, sedangkan produksi tel.. tahun 2012 sebesar

392.141 kg. yang tentiri dari telur ayam buras 7.022 kg. telur ayam ras 380.000

kg dan telur itik 5.119 kg (Tabel 6.3.3). Melihat jumlah pemotongan temak.

pada tahun 2012 jumlah temak sapi dan domba yang dipotong mengalami

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. pemotongan sapi 8.273 ekor dan

domba 1.831 ekor. sedangkan pemotongan kambing naik menjadi 2.824 ekor,

(Somber. Kota Mojokerto daIam Angka 2013.)

Gambar 2.14: Jumlah rumah tangga usaha pertanian

• RumahTangga Usaha Pertanian

• Perusahaan Pertanian 8erbadan Hukum
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rumah tangga usaha pertanian sebanyak 859 rumah langga dan 631 rumah

tangga ada di Kecamatan PrajuritkuIon.

Jumlah rumah tangga usaha pertanian di kola Mojokerto mengalami

penurunan sebanyak 2.046 rumah tangga dari 3.536 rumah tangga pada

tahun 2003 menjadi 1.490 n.mah tangga pada tah.... 2013. yang berarti

menurun sebesar 19,29% per taOOn.

• Badan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto



11-60Rencana Ketja PembangUNMJ DaenIh (RKPD) Kola MqoIcetto r...,2015
Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

Tahun AyamBuras AyamRas - Jumlah

2008 6.155 - 15,249 21,404

2009 5,995 384,000 15,294 405,289

2010 5,609 386,000 18,718 410,327

2011 6,045 390,000 2,176 398,221

2012 7,022 380,000 5,119 392,141

Tabel 2.53. Produbi Telur IIenuIUt Jenis Unggas

Produksi telur dan keseluruhan jenis unggas menurun drastis pada tahun

2009 produksi telur sebesar 405.289 menurun sejumlah 392.141 pada tahun

2012. Penurunan ini tentunya membawa dampak pada penciutan

kesempatan berusaha di sektor petemakan yang pada giliranya dapat

meningkatkan angka pengangguran. 0Ieh karena itu perlu kebijakan

penggaIMa1 usaha terni* rnetaUi atses perbadran da1I bantuan pemenntah

Iaimya agar peruman usaha tend:dapat dikendaIiiIcan.

Sumber: Kola Mojokerto daIam Angka 2013

Sub sektor temak dan unggas yang terbanyak diusahakan oIeh masyarakat

adalah kambing, itik dan ayam ras, sedangkan jenis temak yang lain seperti

sapi, babi dan kerbau masih sangat sedikit yang diusahakan oIeh

masyarakat

Jenis Temak 2009 2010 2011 2012

1 SaP; 247 261 384 355

2 Sap; Perah 20 16 12 15

3 Kerbau 48 37 8 9

4 Kambing 1678 1670 1550 1630

5Domba 704 701 845 765

6Babi 82 79 89 75

71tik 3440 4210 4880 1150

8AyamRas 450 2200 1150 1500

9 Ayam Buras 14275 13399 14395 16720

Tabel 2.52. Populasi Temak dan Unggas Menurut Jenisnya

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Peningkatan produksi ikan darat tersebut mencerminkan adanya
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana dengan peningkatan

kesejahteraan akan meningkatkan permintaaan konsumsi gizi termasuk ikan

darat. Implikasi lebih jauh bahwa sektor tersebut akan dapat menyerap tenaga

kerja yang cukup signifikan dalam jangka panjang.

D. Capaian Kinerja Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 6,23% pada tahun 2012
dimana pertumbuhan tahun sebelumnya hanya3,33%. Momentum pertumbuhan

yang positif dari sektor industri pengolahan dari tahun .ke tahun diharapkan terus
berlanjut agar dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat

mengurangi tingkat pengangguran. Sebab dari sektor inilah yang paling banyak

menyerap tenaga kerja di Kota Mojokerto.

Berdasarkan data dari Diskoperindag Kota Mojokerto, jumlah tenaga kerja

yang terserap di sektor industri selama tahun 2011 sebanyak 66.009 orang dan

Sumber: Kota Mojokerto dalam angka 2013

Jenis Ikan 2009 2010 2011 2012

Ikan Mas - - - -

Ikan Tawes - 255 318 -
-

Ikan Mujair 1.785 1.356 1.107 -

Ikan Nila 1.176 1710 20005 20200

Ikan Lele 20.611 23.19 127.59 128.8

Ikan Gurami 3.252 2.078 12940 23.87

Lainnya 2.641 2.857 11.415 9600

Tabel 2.54. Produksi Ikan Darat Menurut Jenisnya (Kg)

C. Capaian Kinerja Perikanan

Untuk sub sektor perikanan hanya mengantungkan pada perikanan darat

Perikanan darat dirinci menjadi penangkapan ikan di perairan umum dan

budidaya pemeliharaan ikan di tambak, kolam, keramba dan sawah. Data jumlah

produksi ikan yang ada di wilayah Kota Mojokerto diperoleh dari Dinas
Pertanian dalam Buku Kota Mojokerto dalam Angka 2013. Pada tahun 2012
produksi ikan darat mengalami kenaikan 5,21% dari tahun sebelumnya yaitu
dari 173.415 kg menjadi 182.446 kg.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Gambar 2.14 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kota

Mojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen),

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

Oi Kota Mojokerto terdapat berbagai macam industri, diantaranya yaitu

industri batik tulis, industri miniatur perahu layar, industri kerajinan gips, industri

onde-onde dan keciput, industri sepatu, industri cetakan kue dan lain-lain.

Namun dari sekian banyak industri yang ada, Kota Mojokerto merupakan sentra

industri sepatu, dimana sebagian besar industri pengolahan merupakan industri

yang bergerak di bidang alas kaki sandal maupun sepatu.

Meskipun sempat mengalami keterpurukan pada saat terjadi badai krisis

ekonomi, namun pada tahun 2012 kondisi tersebut sudah tidak terlihat. Industri

sepatu dan sandal di Kota Mojokerto sudah mulai menampakkan kapasitasnya.

Industri sepatu & alas kaki peransertanya mencapai 11,60% dari total PDRB

Kota Mojokerto dengan pertumbuhan 6,87%, sedangkan kontribusi kelompok

makanan, minuman dan tembakaumenempati urutan kedua dengan sumbangan

sebesar 3,82% dengan pertumbuhan 4,25%.

Sektor Industri kini menjadi sektor yang mendominasi perekonomian di

Indonesia, tidak terkecuali di Kota Mojokerto. Bahkan sektor inipun telah

banyak menyerap tenaga kerja. Industri di Kota Mojokerto terbagi menjadi

3.5. Kimia & karet
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pada tahun 2012 menyerap tenaga kerja sebesar 66.253 orang. Selama tahun

2012 jumlah industri besarlsedang tercatat sebanyak 47 unit, industri kecil formal

sebanyak 806 unit dan industri kecil non formal sebanyak 1.236 unit, sedangkan

total nilai produksi tahun 2012 sebesar271.323,13 juta rupiah, dan total nilai

investasi yang terserap dari sektor industri ini sebesar 1.158.392,89 juta rupiah

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Pada tahun 2011 jumlah industri besar sebanyak 3 unit, industri sedang

sebanyak 44 unit, industri kecil sejumlah 806 unit, dan industri mikro sejumlah

1.204 unit. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah industri besar sebanyak 3
unit, industri sedang sebanyak 44 unit, industri kecil sejumlah 806 unit, dan
industri mikro sejumlah 1.277 unit. Jumlah tenaga kerja yang terserap di

industri selama tahun 2010 sebanyak 66 009 orang, tahun 2011 jumlah tenaga

kerja naik menjadi 66.253 orang, sedangkan tahun 2012 jumlah tenaga kerja

di sektor industri mengalami kenaikan lagi menjadi 66.720 orang (Tabel 2.71).

Sedangkan nilai produksi tahun 2012 sebesar 2.318.187,44 juta rupiah dan nilai
investasi yang terserap dari kegiatan tersebut adalah sebesar 1.181.764,75

juta rupiah. Penyerapan investasi ini harus menjadi perhatian pihak birokrat,

mengingat masuknya investor asing ke Kota Mojokerto menjadi harapan

pemerintah untuk dapat menggenjot pemasukan PAD.

Sumber:DISKOPERINDAG. Tahun 2013

Kelompok Unit Tenaga Nilai
Nilai investasi

Industri usaha Kerja Produksi

Industri Besar 3 1,077 205,413.80 35,799.86

Industri Sedana_ 44 46,164 1,903,894.45 1,109,673.33

Industri Kecil 806 6,663 180,337.49 35,122.63

Industri Mikro 1,277 12,816 28,541.70 1,168.93

industri besar/sedang, industri kecil formal, dan industri kecil non formal. Data

mengenai industri, baik mengenai jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai

produksi dan nilai investasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.55. Kelompok Industri Berdasarkan Nilai Investasi (dalam Ribuan)

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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E. Capaian Kinerja Bidang Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan salah satu sektor penunjang

seluruh kegiatan ekonomi, dan sebagai infrastruktur yang dapat mendorong

aktivitas seluruh sektor terutama sektor industri. Selama tiga tahun terakhir
perkembangan sektor listrik, gas dan air bersih ini cukup tinggi. Hampir seluruh

Sumber:DISKOPERINDAG. Tahun 2013

UMKM Pembuatan

Makanan dan UMKM Alas Kaki
Kecamatan Kelurahan

Minuman

JML Omzet JML Omzet
---

Prajuritkulon 115 10,229,260 515 68,463,830

Blooto 15 1,617,600 209 18,589,060

Kauman 16 1,251,400 2 252,000

Kranggan 7 1,529,000 65 23,654,240

Mentikan 23 1,284,700 19 1,224,550

Miji 24 1,346,800 32 4,889,700
Prajuritkulon 0 - 27 3,871,400

Pulorejo 22 2,597,960 3 645,600

Surodinawan 8 601,800 158 15,337,280

Magersari 268 31,866,785 71 11,696,140

Balongsari 15 840,800 5 751,800

Gedongan 17 990,600 2 402,000

Gunung .Gedangan 7 574,200 10 2,486,100

Jagalan 0 3,902,800 2 144,000

Kedundung 47 1,632,600 7 3,991,000

Magersari 30 1,373,600 2 1,120,000

Meri 12 336,000 11 339,040

Purwotengah 9 1,921,560 14 295,360

Sentanan 17 20,294,625 15 2,022,840

Wates 114 42,096,045 3 144,000

Grand Total 383 42,096,045 586 80,159,970

Tabel. 2.57. Jumlah dan Omzet UMKM Unggulan Kota Mojokerto

m BadanPerencanaanPembangunanKotaMojokerto
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F: Capaian Kinerja Sektor Konstruksi

Pada tahun 2012 sektor konstruksi mampu berkembang hingga mencapai
7,21%, meskipun sebelumnya mampu mencapai level pertumbuhan tertinggi
hingga 9,09%. Kondisi ini disebabkan oleh makin maraknya pembangunan

Sampai saat ini layanan jaringan gas kota di Mojokerto masih belum

tersedia. Sehingga sub sektor ini tidak memberikan andil dalam pembentukan

PDRB Kota Mojokerto. Sedangkan untuk sub sektor air bersih, pertumbuhannya
belum begitu menggembirakan. Pada tahun 2011 pertumbuhannya melambat

dan bahkan mengalami penurunan. Penurunan tersebut yaitu sebesar -2,13%.

Sedangkan tahun 2012 sub sektor air bersih hanya tumbuh sebesar 1,56%.

Sumber:PDRB Tahun 2013.

Gambar 2.15: Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kota
Mojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen)

4.2.Air Bersih I

4.1. Listrik

...... Listrik dan Air
Bersih

12 l10 ---- - -

8 -~
6

~4 (";..;

2
0 ----------,-- T --~

-2 2Q08 2009 20iO 2011 20_12___

-4 J

kegiatan di sektor listrik, gas dan air bersih dimonopoli oleh pemerintah, sehingga
sektor inibisa bebas dari persaingan tarif

Dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2011 pertumbuhan sektor

listrik, gas dan air bersih mampu tumbuh pada kisaran 3%-9%. Pada tahun 2011,

sektor ini mengalami pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu tersebut, dimana
pertumbuhannya mencapai 9,11%. Sedangkan tahun 2012 pertumbuhan sektor
ini mencapai 7,05%.

Apabila dilihat lebih jauh terhadap sub sektornya, selama tahun 2008-2011

sub sektor listrik mengalami pertumbuhan berkisar antara 3%-9%, pada tahun

2011 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 9,45%.Sedangkan tahun 2012 sub

sektor listrik mengalami pertumbuhan 7,20%.

IIBadanPerencanaanPembangunanKotaMojokerto
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G. Capaian Kinerja Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang

memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Mojokerto, dimana

kontribusi pad a tahun 2012 adalah sebesar 40,17% dalam struktur perekonomian

(bila dilihat pada distribusi PDRB ADHB). Dari tahun ke tahun sektor ini selalu

menempati urutan teratas dalam struktur ekonomi Kota Mojokerto.

Gambar 2.16 Pertumbuhan Sektor Konstruksi Kota Mojokerto Tahun 2008 -

2012 (Persen),

Sumber:PDRB Tahun 2013.

20122011201020092008
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~Konstruksi
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perumahan dan pertokoan terutama dengan adanya program sejuta rumah oleh

Perum Perumnas Mojokerto yang wilayah garapnya adalah salah satu

kecamatan di Kota Mojokerto. Program ini ternyata bisa mendongkrak peranan

sektor konstruksi sampai saat ini dimana pada tahun 2012 ini kontribusinya

sebesarO,84% terhadap total perekonomian Kota Mojokerto.
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Dilihat dari pertumbuhannya, sektor ini juga mempunyai angka pertumbuhan

yang tertinggi, yaitu sebesar 8,93%. Tingginya pertumbuhan sektor ini juga

sejalan dengan makin bertambahnya pertokoan-pertokoan baru disepanjang

wilayah Kota Mojokerto, sebagai akibat peningkatan permintaan barang/jasa

yang cukup signifikan pada tahun ini seiring dengan kondisi ekonomi yang makin

membaik.

Dalam sektor ini, sub sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar

(30,40%) terhadap perekonomian Kota Mojokerto, dengan pertumbuhan sebesar

9,03% pada tahun 2012 (Tabel 9). Pertumbuhan yang relatif tinggi pada sub

sektor ini disebabkan oleh letak Kota Mojokerto yang strategis karena berdekatan

dengan ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Sebagai jalur lintas

Surabaya menuju daerah lain yang ada di Jawa Timur, Kota Mojokerto

merupakan pintu masuk terhadap arus lalu lintas barang. Sehingga hal ini

membawa dampak terhadap membaiknya kondisi perdagangan Kota Mojokerto.

Selain itu sektor perdagangan tidak terlepas dari pasar, dimana pasar

sebagai sentra perdagangan di Kota Mojokerto merupakan sarana perputaran

uang yang cukup signifikan. Dari ketujuh pasar di Kota Mojokerto, Pasar Tanjung

Anyar merupakan pasar terbesar dengan jumlah pedagang sebanyak 2.232

orang dan memiliki luas 5.736 m2 Kemudian diikuti oleh Pasar Prapanca dengan

jumlah pedagang sebanyak 331 orang dan memiliki luas 1.806 m2

Gambar 2.17: Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kota

Mojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen),

Sumber:PDRB Tahun 2013.
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Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern

di Jawa Timur pada 28 Februari 2008 diharapkan dapat melindungi pedagang

kecil sekaligus memberdayakan koperasi, usaha skala mikro, kecil menengah

(KUMKM).

Untuk pelaksanaan di lapangan perlu adanya Perda Kota Mojokerto yang

mengatur secara khusus keberadaan pasar tradisional dan modern ini,yang

selanjutnya dibuatkan pula Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk

Teknis) sehingga dalam pelaksanaan didasarkan pada payung hukum yang jelas

dan petunjuk pelaksanaan yang lebih operasional. Termasuk didalam Perda ini

nantinya mengatur tentang zonasi lokasi pasar modern sesuai dengan tata kota,

jam buka usaha, keberadaan gerai tradisional di pasar modern, masuknya

produk unggulan di pasar modern dan jam buka pasar modern. Tabel berikut

adalah tabel banyaknya los, kios dan ruko yang terdapat dalam lokasi pasar.

tentangoleh adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur

Untuk subsektor hotel dan restoran, kontribusinya terhadap total

perekonomian di Kota Mojokerto tidak begitu besar yaitu 0,10% dan 9,68%. Hal

ini disebabkan oleh jumlah hotel dan restoran yang tidak terlalu banyak. Pada

tahun 2012 jumlah hotel di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 8 buah yaitu Hotel

Naga Mas, Hotel Raden Wijaya, Hotel Surya Kertajaya, Hotel Tenera, Hotel

Siamet, Hotel Sekar Putih, Hotel Tegal Sari dan Hotel Surya Mojopahit.

Sedangkan pertumbuhan kedua subsektor ini masing-masing sebesar 0,55% dan

8,72%.

Sektor perdagangan tidak terlepas dari pasar, dimana pasar sebagai

sentra perdagangan di Kota Mojokerto merupakan sarana perputaran uang

yang cukup signifikan. Keberadaan pasar diatur oleh Peraturan Presiden

(Perpres) No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada 27 Desember 2007 , serta diperkuat

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

-_. -
Lokasi Pasar Los Kios Ruko

Pasar Tanjung Anyar 2196 3240 300

Pasar Kliwon 1052 270
---~-.

Pasar Kranggan 265 230

Pasar Prapanca 1806

Pasar Prajuritkulon 1212 46
~-

Pasar Hewan 36 84

Pasar Burung Empunala 264 600 288

2013 6831 4470 588

2012 6831 4470 588
----

2011 6831 4470 588

2010 6831 4470 588
~~~ ~- ._--_._---_ ---

Pasar Tanjung Anyar merupakan pasar yang jumlah pedagang sebanyak

2.292 orang dan memiliki luas 5.736 m2 Kemudian diikuti oleh Pasar

Prapanca dengan jumlah pedagang sebanyak 331 orang dan memiliki luas 1.806

m2. Sejak tahun 2007, terdapat 7 unit pasar di Kota Mojokerto. Pasar

Tanjung Anyar merupakan pasar terbesar di Kota Mojokerto karena memiliki

fasilitas paling banyak yaitu 44 unit Los, 343 unit kios dan 15 unit Ruko. Tabel

selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.59. Luas Los, Kios Dan Ruko Menurut Lokasi Pasar (M2)

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

,----~- ._._-- ~
KiosLokasi Pasar Los Ruko

---_.

Pasar Tanjung Anyar 636 306 17
-

Pasar Kliwon 24 19 ~

Pasar Kranggan 21 21 ~

Pasar Prapanca 235 ~ ~

Pasar Prajuritkulon 85 22 -
Pasar Burung Empunala 40 54 12

2012 1041 422 29

2011 494 414 27
_._._-

2010 65 431 27
-.---

Tabel 2 58. 8anyaknya los, kios dan ruko

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Dilihat dari kuantitas sarana dan prasarana wisata di Kota Mojokerto cukup

mewadahi dengan ditunjang jumlah hotel kelas melati sebanyak 8 buah dan

rumah makan yang berjumlah sampai saat ini 12 buah dengan penyerapan

tenaga kerja sebanyak 140 orang. Sedangkan jumlah tamu yang datang

sebanyak 48.541 orang yang terdiri dari 48.387 tamu domestik dan 154 tamu

asing. Jumlah tamu yang datang mengalami penurunan jika dibandingkan

Sektor pariwisata merupakan sektor yang juga berpotensi menghasilkan

PAD bagi Kota Mojokerto. Prospek pengembangan pariwisata di Kota Mojokerto

sebenarnya bisa diarahkan kepada wisata belanja, santai dan sejarah. Obyek

wisata berpotensi untuk menjadi pilihan tujuanbagi wisatawan, seperti pemandian

atau joging track dan obyek wisata lainnya. Objek wisata tersebut ditunjang

banyaknya sentra industri kecil dan kerajinan.

H. Capaian Kinerja Sektor Pariwisata

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

Lokasi Pasar
Tempat Usaha

Ruko Los Kios Non Kios Jumlah

Pasar Tanjung Anyar 17 636 366 1.273 2.292
- ------

Pasar Kliwon - 24 19 51 94

Pasar Kranggan - 21 21 - 42

Pasar Prapanca - 235 - 96 331

Pasar Prajuritkulon - 85 22 9 116

Pasar Burung

Empunala 12 40 54 17 123

2012 29 1.041 482 1.446 2.998

2011 27 494 414 1 056 1.991

2010 27 437 395 1.056 1.915

Tabel. 2.60. Banyaknya Pedagang Menurut Pasar dan Tempat Usaha

Dari keenam pasar di Kota Mojokerto, Pasar Tanjung Anyar merupakan

pasar terbesar dengan jumlah pedagang sebanyak 2.292 orang dan memiliki

luas 5.736 m2 Kemudian diikuti oleh Pasar Prapanca dengan jumlah

pedagang sebanyak 331 orang dan memiliki luas 1.806 m2. Sedangkan

pasar terkecil di Kota Mojokerto adalah Pasar Kranggan dengan luas hanya

625 m2 dengan jumlah pedagang 42 orang

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Pariwisata Jenis Fasilitas/Keterangan

Ruang I

Alun-alun Terbuka
yaitu dokar dan sepur kelinci dengan rute I
mengelilingi sekitar alun-alun dan Kota Mojokerto I

Hijau
-- I-- - - -

Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat

merupakan salah satu gereja tertua di Kota

IGereja Protestan
Mojokerto dan merupakan peninggalan jaman

Wisata religi Belanda. Gereja ini terletak di JI. A Yani dan I
Indonesia Bagian

dan Sejarah didirikan pada tanggal 23 Desember1899. Saat ini I
Barat I

telah direnovasi guna menampung berbagai
I

kegiatan gerejani serta telah dilengkapi dengan

berbagai fasilitas di antaranya AC, Band .
-- . \-- - --

Kawasan Sungai , Area jacking tracksambil menikmati indahnya Sungai
I Wisata I

Brantas Indah Brantas dan cafe lesehan menyediakan beberapa
I

Buatan Idan Jogging macam makanan
I

Tabel. 2.62. Profil Pariwisata Kota Mojokerto

Di sisi lain, sarana dan prasarana wisata di kota Mojokerto ini masih perlu

ditingkatkan baik secara kuantitas dan kualitas. Hal ini disebabkan Kota

Mojokerto sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Timur yang terus

berkembang dan mengundang investor untuk mengembangkan sentra-sentra

pariwisata dan pengadaan sarana wisata yang lebih lengkap. Berikut ini profil

kawasan wisata di kota Mojokerto yang dapat menjadi peluang investasi yang

memadai. Beberapa tempat wisata yang berada di Kota Mojokerto adalah •

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

------ --
Tahun

Pendidikan yang ditamatkan
2010 2011 2012

SMP 22 24 24

SMU 79 77 77

Diploma 4 6 6

Sarjana 8 7 7

Tabel. 2.61. Jumlah Tenaga Kerja Hotel Menurut Tingkat Pendidikan

dengan tahun sebelumnya sebesar 8,59%; dengan rincian untuk tamu

domestik turun 8,45% dan tamu asing turun sebesar 38,40%.

.. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Wisata Belanja
----~~--~-~-~----~---~-Selama di Kota Mojokerto anda bisa mencoba

wisata belanja sambil jalan-jalan santai. Lokasinya
~ ~l~ ~ _

Di tengah keramaian kota, terdapat satu fasilitas
kolam pemancingan yang tak jauh dari alun-alun,

yaitu Balong Lupis. Di Balong Lupis ini kita akan

menjumpai pemancing yang paling ramai pada

malam hari.

Pilihan berenang di kolam ini yang dilengkapi

fasilitas lengkap seperti cafe ini bisa jadi pilihan yang

menarik. Lokasinya tak jauh dari Taman Makam

Pahlawan Mojokerto

- i-- -

Kolam Renang Wisata

Royal Regency Buatan

~-
1
I

1
Kolam Pancing Wisata

Balong Lupis Buatan

masyarakat Mojokerto dengan suasana udara pagi

yang segar.

IIdapat dijadikan sebagai kawasan wisata kuliner bagi

sebagai kawasan yang bebas kendaraan, sehinggaI Wisata

Buatan

Benteng

Pancasila Car

Free Day

Mojokerto

Hari Minggu pagi di Jalan Benteng Pancasila oleh

pemerintah Kota Mojokerto, memang dijadikan

_ruatan
I

Sari

Pemandian Seka-r Iv"iisa-ta----+-k-o-I a-m-r-e-n-a-ng-d-a-n-k-a-fe-n-u-a-n-s-a-k-o-Ia-m-r-e-nan-g- -

(bakso, kikil dll)

Masjid Agung AI

Fattah

Masjid Agung AI-Fattah didirikan pada jaman
Belanda tepatnya pada tanggal 7 Mei 1878. Lokasi

masjid ini berada di pusat kota sebelah Barat alun

alun Kota Mojokerto yang digunakan untuk syiar

agama islam

Wisata

Religi dan

Sejarah

- - ----t---------------------

klenteng dan vihara ini adalah arsitekturnya khas

Cina

Pariwisata Jenis Fasilitas/Keterangan I
-"

Track
I

- - -
Klenteng Hok Siang Kiong didirikan pada jaman

Belanda sekitar tahun 1823. Sedangkan Vihara
Wisata Metta Sraddha didirikan pada tahun 1955. Lokasi

Klenteng Hok I

Siang Kiong
Religi dan klenteng dan vihara ini berada di JI. Residen I
Sejarah Pamudji. Ciri khas yang menonjol pada bangunan I

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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J. Capaian Kinerja Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Peran sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi indikator penting bagi

kemajuan ekonomi sektor lainnya di Kota Mojokerto. Hal ini disebabkan karena

sektor pengangkutan dan komunikasi khususnya sub sektor transportasi

merupakan sarana bagi mobilitas perekonomian di suatu wilayah.

Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam perekonomian Kota

Mojokerto cukup besar dan menempati urutan keempat setelah sektor industri

Pad a tahun 2012 kontribusi sektor ini adalah sebesar 13,88% dari total PDRB

Kota Mojokerto. Selain mempunyai kontribusi yang cukup besar, ternyata

pertumbuhan sektor ini menempati urutan kedua jika dibandingkan dengan

pertumbuhan sektor-sektor lainnya, yaitu sebesar 7,42%.

Sumber: Baqian Administrasi Pembangunan

Pariwisata Jenis Fasilitas/Keterangan I

ada di pusat pertokoan Mojopahit [Jalan Mojopahit], I

I pusat oleh oleh Kota Mojokerto [Jalan Mojopahit, I

I
,

Jalan Niaga dan Jalan Gajahmada], dan pasar

Itradisional yang terletak di Jalan J.A. Suprapto.
_.- ---

Berbagai souvenir dari anyaman bambu juga bisa I

I
anda gunakan sebagai oleh-oleh sepulang jalan- I
jalan ke Kota Mojokerto. Anda bisa membelinya di

pusat oleh-oleh di Jalan Gajahmada, atau datang

langsung ke Kelurahan Kranggan. Beberapa

kelurahan di Kota Mojokerto memproduksi sepatu

dan sendal dengan kualitas bagus yang bisa anda

Cinderamata jadikan oleh-oleh atau cinderamata. Kerajinan I

sendal dan sepatu bisa anda temukan di Kelurahan

Miji, Kranggan, Surodinawan, Prajuritkulon dan

Blooto. Selain itu, Kota Mojokerto juga terkenal I

sebagai sentra penghasil cetakan kue [di Pulorejoj,

miniatur kapal [di Miji], helm [di Blooto], onde-onde,

batik tulis dan berbagai produk yang tak kalah

dengan daerah lainnya. I
---_.-; --- I..
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Gambar 2.18: Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

KotaMojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen),

sumber: PDRB Tahun 2013

Apabila dilihat ke dalam sub sektornya, pertumbuhan sub sektor angkutan

tidak secepat pertumbuhan dari sub sektor komunikasi. Pertumbuhan sub sektor

angkutan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 hanya berkisar antara 2%-4%.

Sedangkan sub sektor komunikasi pertumbuhannya sempat mencapai titik

tertinggi yaitu 16,60% pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2012 tumbuh

sebesar 8,91%

K. Capaian Kinerja Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mempunyai peranan

sebesar 7,01 persen dalam perekonomian Kota Mojokerto dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 6,64% pada tahun 2012. Tingkat pertumbuhan tersebut

terutama disebabkan oleh tingginya pertumbuhan dari sub sektor Lembaga

Keuangan Bukan Bank.

Tingginya pertumbuhan sub sektor terse but bisa dimaklumi sebab sejak

tahun 2007 di Kota Mojokerto banyak bermunculan lembaga-Iembaga keuangan

yang berbentuk koperasi maupun lembaga-Iembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan dari data yang ada, pada tahun 2007 jumlah koperasi di Kota

Mojokerto tercatat sebanyak 162 buah, dan pada tahun 2012 jumlah tersebut

sudah mencapai 217 buah. Dengan demikian nilai tambah yang dihasilkan dari

sub sektor tersebut bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto

secara keseluruhan.

20122011201020092008

7:2. Komunikasi- - - - -- - - --=-------------::-:;=<I~=-----,-::--=-.. -___;

- 7.1. Angkutan

- ...... Pengangkutan dan
Komunikasi

18 -
16
14
12
10
8
6
4
2
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K. Capaian Kinerja Sektor Jasa-Jasa

Apabila melihat perkembangan sektor jasa-jasa dalam kurun waktu lima

tahun terakhir, diperkirakan sektor ini akan mempunyai prospek yang cukup baik
di masa mendatang. Sub sektor jasa pemerintahan yang mendominasi sektor
jasa-jasa, pertumbuhannya tergantung dari adanya penambahan atau

pengurangan pegawai. Disamping itu kenaikan gaji pegawai pemerintah Juga

menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan sub sektor ini. Sub sektor jasa sosial

dan kemasyarakatan banyak bergantung pada dunia pendidikan dan kesehatan

swasta serta lembaga swasta yang tidak mencari untung, sehingga saat ini juga

sedikit sulit untuk melaju dengan cepat.
Sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, sektor jasa-jasa tumbuh pada kisaran

4%-7%. Pada tahun 2009, sektor ini mampu tumbuh menembus angka 7,10%.

Selanjutnya tahun 2012 tumbuh sebesar 4,56% persen. Jika diamati lebih dalam

nampak pertumbuhan sektor jasa-jasa sejalan dengan pertumbuhan sub sektor

jasa pemerintahan. Pada tahun 2008 sampai 2012 pertumbuhan sub sektor

pemerintahan berkisar antara 5%-6%, dimana tahun 2010 sub sektor ini

mempunyai pertumbuhan terbesar yaitu6,12%.

Gambar 2.19 Pertumbuhan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan Kota Mojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen),

sumber: PDRB Tahun 2013

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto



II - 78Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota MOjokerto Tahun 2015

2.4. Aspek Oaya Saing Oaerah

A Capaian Kinerja Kemampuan Ekonomi Oaerah

Oaya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan

dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan,

domestik atau internasional.

Oaya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan

otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu

daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan

pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah

dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan Aspek

daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau

infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya

saing daerah terdiri dari:

Gambar 2.20. Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa Kota Mojokerto Tahun 2008 -

2012 (Persen),

sumber:PORB Tahun 2013

Berbeda sedikit dengan sub sektor jasa swasta, sekalipun pendeteksian

kegiatan ini cukup sulit, namun prospek ke depan untuk sub sektor ini diharapkan

mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Pertumbuhan sub sektor ini dari tahun ke tahun bisa dikatakan relatif stabil, yaitu

pada kisaran 4%-7%. Pada tahun 2012 pertumbuhannya yaitu sebesar 4,14%.

20122011201020092008
'---------- -

- 9.4. Perorangan

- 9.3. Hiburan Dan
Kebudayaan

9.2. Sosial
Kemasyarakatan

-Jasa -Jasa

9.1. Pemerintahan
Umum
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Sumber.Kotalvlojokerto Dalam Angka 2013

*) Angka Sementara

Dalam tabel terlihat bahwa total pengeluaran konsumsi rumah tangga

perkapita di Kota Mojokerto lebih besar dalam sektor non pangan Meskipun

pada tahun 2008 sempat mengalami persamaan, yaitu berada pada angka Rp.

262,13 ribu, namun pada tahun-tahun selanjutnya total pengeluaran non pangan

meningkat lebih tinggi daripada total pengeluaran pang an.

Di sisi lain, dari PDRB ADHK Kota Mojokerto diketahui bahwa sektor yang

mendominasi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor ini

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana memang ditunjang oleh

perdagangan hasil industri Kota Mojokerto yang diantaranya batik tulis, miniatur

perahu layar, kerajinan gitar, alas kaki, cor aluminium, dan makanan khas daerah

Kota Mojokerto. Selain itu, besarnya sektor ini diakibatkan oleh semakin

banyaknya pengusaha yang membuka usaha di bidang kuliner, terutama

restoran, rumah makan maupun warung. Sejalan dengan hal tersebut, industri

-- -- - - --- ITahun
Uraian I2009 2010 2011 2012 2013*)
---=---------
Total Pengeluaran Konsumsi 366.504
RT (ribu Rp)

233,57 265,55 317,10 332,43

---=----- ---
Total Pengeluaran RT non 317.009
Pangan (ribu Rp)

286,17 296,08 415,44 367,59

Tabel. 2.63. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita(Pangan dan
Non Pangan)Tahun 2008 - 2013 Kota Mojokerto

Kemampuan ekonomi daerah diukur dengan pengeluaran konsumsi rumah

tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan PDRB per

sektor. Pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan perkapita disusun untuk

mengetahui pola konsumsi rumah tangga untuk pangan dan di luar pangan.

Pengukuran pengeluaran konsumsi pangan rumah tanga perkapita

menggunakan proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk pangan terhadap

total pengeluaran. Begitu pula untuk non pangan. Pengeluaran konsumsi non

pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi rumah

tangga untuk non pang an, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk

non pangan terhadap total pengeluaran. Berikut merupakan hasil perhitungan

pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam sektor pangan dan non pangan di

Kota Mojokerto.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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_. -,
SektorlSub I

No 2009 2010 2011 2012 2013Sektor I

I. Pertanian 15,203.82 15,128.71 15,611.14 15,982.57 16,150.60

1.1. Tanaman 12,833.22 12,681.03 12,469.15 12,82077 13,166.83
Bahan Makanan~

1

1.2. Tanarnan 251.73 247.4 249.46 244.19 263.31Perkebunan I
I

1.3. Peternakan I
1,966.95 2,04308 2,065.53 1,99709 1,84492

1.4. Kehutanan 0 0 0 0 0
1.5. Perikanan 151.92 157.2 82701 920.52 875.55

I
I

II. Pertambangan 0 0 0 0 o I

dan Penggalian I
i

2.1. !
Pertambangan 0 0 0 0

01Migas

2.2. l
1

Pertambangan 0 0 0 0 01
Non Miqas I I

-- -I
2.3. Penggalian I 0 0 0 0

218,811.J

---- --_.

III. Industri 184,448.78 189,516.70 195,818.96 207,308.73Pengolahan

1. Industri
0 0 0 0 0Migas

- , - - -

3.1.1 I
Pengilangan 0 0 0 0 01
Minyak Bumi I

I
__J

3.1.2. Gas Alam I
Cair 0 0 0 0 0

------ --

2.lndustri 184,448.78 189,516,70 195,818.96 207,308.73 218,811.47Tanpa Migas I_. ------1 I3.2.1. Makanan I I
Minuman dan I 40,033.94 41,145.98 43,149.79 44,288.89 46,76786 I
Tembakau i I~ ______ _l_ -

Tabel 2.64.: PORB Kota Mojokerto Atas Oasar Harga Konstan 2000 Tahun

2009 - 2013

pengolahan di Kota Mojokerto juga memiliki kontribusi yang cukup besar, yaitu

berada di urutan keempat PDRB ADHK pada tahun 2012.

., Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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No SektorISub 2009 2010 2011 2012 2013Sektor

3.2.2. Tekstil,
Barang dari Kulit 130,907.65 134,529.32 138,38123 147,888.23 156,141.35
& Alas kaki

3.2.3. Brng dari
Kayu&Hasil 4,940.89 5,086.27 5,218.38 5,495.26 5,780.14
Hutan lainnya

3.2.4. Kertas
dan Barang 3,920.13 4,011.07 4,167.83 4,497.32 4,704.64
Cetakan

3.2.5. Pupul<,
Kimiadan 985.57 1,000.35 1,036.82 1,104.01 1,173.53Barang dari
Karet

3.2.6. Semen
dan Brng Galian 448.28 458.46 473.3 496.06 525.52
bukanLogam

3.2.7. Logam
dasar besi dan 0 0 0 0 0
baja

3.2.8. A1at
Angkutan Masin 0 0 0 0 0
& Peralatannya

3.2.9. Barang 3,212.31 3,285.23 3,391.59 3,538.95 3,718.43Jainnya

IV. Ustrik, Gas dan 39,531.87 42.285.11 ",641.36 50,301.45 51,125.74AirBersih

4.1. Listrik 38,293.47 41,039.11 45,440.67 49,052.69 49,905.93
4.2. Gas Kota 0 0 0 0 0
4.3. Air Bersih 1,238.40 1.246.69 1,200.69 1,248.n 1,219.81

V. Konstruksi 10.211.57 10.793.63 11,775.02 12,615.33 13.578.83

Perdagangan •
VI. Hotel dan 414,122.23 445,538.87 477,557.08 519,128.86 561,276.65

Restoran

6.1. 308,481.12 335,288.13 360,334.15 392,573.65 423,221.72Perdagangan
6.2. Hotel 1,148.50 1,191.80 1,260.56 1,267.52 1,382.86
6.3. Restoran 104,492.62 109,058.94 115,962.38 125,987.69 136,672.07

Pengangkutan
VII. dan 177,252.43 191,012.76 21O,739.2t 228.387.52 248,317.28

Komunikasi

• Badan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto
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No SektorISub 2009 2010 2011 2012 2013Sektor
a.Angkulan 54.612.45 56.112.85 58.318.10 60.143.53 61.166.57

7.1.1. ~~ 4,006.22 4,132.03 4.275.57 4,402.15 4,548.05Rei

7.1.2.Ang~ 35,957.51 36,.277.53 37,257.42 38,432.26 39,016.43
JaianRaya

7.1.3. Angkutan 0 0 0 0 0Laut

7.1.4. Angkutan 0 0 0 0 0Penyebrangan

7.1.5. ~kutan 0 0 0 0 0Udara

7.1.6. Jasa
Penunjang 14,648.73 15,703.29 16,785.11 17,309.12 17,602.08
Angkutan

b. Komunikasi 122,639.98 1~899.91 152,421.11 168.243.99 187.150.72

7.2.1. Pos dan 87,398.81 f17,073.85 110,838.93 123,369.76 138,438.25Telekomunikasi

7.2.2. Jasa
Penunjang 35,241.17 37,826.05 41,582.18 44,874.24 48,712.47
Komunikasi

Keuangan.
VIII. Persewaan& 91.312.96 97.306.20 102,693.10 108,145.36 114.233.93Jasa

Perusahaan

8.1. Ban k 19,561.52 20,704.76 21,713.64 22,902.96 24,110.67

8.2. Lembaga
Keuangan 33,460.63 36,478.78 39,087.01 41,227.91 43,322.24
Bukan Bank

8.3. Jasa
Penunjang 0 0 0 0 0
Keuangan

8.4. Sewa 31,3n.39 32,796.52 34,099.62 35,783.13 38,178.63Bangunan

8.5. Jasa 6.913.42 7,326.15 7,792.83 8,.231.36 8,622.39Perusahaan
IX. Jasa -Jasa 225.846.17 236.854.58 247.241.14 258,071.27 273.162.70

a.
Pemerirdahan 68,431.60 72,619.61 75.282.19 80.145.23 82,499.60
Umum

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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B. Capaian Kinerja IklimBerinvestasi
1. Capaian Kinerja Menekan Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-fata kejadian kriminalitas dalam satu
bulan pads tahun tertentu. Artinya daIam satu bulan ~rata teljadi berapa
tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor. pembunuhan,
pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan

tingkat keamanan masyarakat. semakin rendah tingkat kriminalitas, maka

semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Kriminalitas yang terjadi di Kota

MOjokertopada tahun 2012 cukup banyak yaitu mencapai 267 kejadian dan yang
tertangani sebanyak 165 kejadian. Angka tersebut mengalami penurunan yang
berarti dari tahun 2009 seperti rincian tabel sebagai berikut:

Sumber: PDRB Kota MOJOkerto2013

No SektorISub 2009 2010 2011 2012 2013Sektor

9.1.1.Admi
Pemerintahan 68,431.60 n,619.61 75,282.19 80,145.23 82,499.60
dan Pertahanan

9.1.2.
Pemerintahan
lainnya

b. Swasta 157,414.57 164,,234.97 171.965.96 177.926.04 190.663.10

9.2.1. Jasa
Sosial 60,515.06 64,111.42 66,722.75 68,757.60 73,988.19
Kemasyarakatan

9.2.2. Jasa
Hiburandal 5,320.47 5,642.25 5,975.65 6,311.92 6,739.27
Kebudayaan

9.2.3. Jasa
perorangan dan 91,579.03 94,481.30 99,267.56 102,856.52 109,935.65
RT

Produk
Domestik 1.157.929.82 1.228.437.25 1.308.084.03 1.AOO.641.09 1,496.657.21
Regional Bruto

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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2. TOP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IP/TDG : Ijin Pergudangan
4. 1MB : Ijin Mendirikan Bangunan
5. SITU/HO : Ijin Gangguan I Keramaian

6. IUJK : Ijin Usaha Jasa Konstruksi

7. TDI : Tanda Daftar Industri

Sumber: BAKESBANGPOl Tahun 2013,
Jumlah Demonstrasilunjuk rasa dalam 1 tahun di Kota Mojokerto tidak

mengalami perubahan yang wkup besar selama kurun lima tahun terakhir.

Dimana jumlahnya berkisar antara 9-13 kali dalam setahun. Oemonstrasilunjuk

rasalerbanyak teljadi pada tahun 2013 dimana jumlahnya mencapai 13 kali.

3. Capaian Kinelja Kemudahan Perijinan
Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing

investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi
suatu daerah tidak teljadi dengan sertamerta. Pembentukan daya saing

investasi, bertangsung secara terus-menerus dari waldo ke waldu dan
dipengaruhi oleh banyak faktor, salah salunya kemudahan perijinan. Kemudahan

perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan
investasi reIatif sangat mudah dan tidak memerlukan waldu yang lama. Lama
proses perijinan merupakan rata-rata waldu yang dibutuhkan untuk memperoleh

suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

1. SIUP : Sural lzin Usaha Perdagangan

Tahun
Uraian

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Demonstrasilunjuk rasa
10 9 11 12 13

dalam 1 tahun

2. Capaian Kinerja Penanganan DemonstrasilUnjuk Rasa
Jumlah demonstrasilunjuk rasa adaIah jumlah demonstrasi yang terjadi

dalam periode 1 (salu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi f'demo', adalah
sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan

umum.Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok

tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat

pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara poIitik oIeh kepentingan

kelompok.

Tabel 2.66. Jumlah DemonstrasilUnjuk Rasa Tahun 2009 - 2013
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Sumber: KPPT Tahun 2013,

Dari tabel diketahui bahwa proses perizinan yang memakan waktu ter1ama

adalah ijin usaha industri. Disusul oIeh ijin penggunaan lapangan, ijin
gangguanlkeramaian dan ijin usaha jasa konstruksi. L.amanyaperizinan tersebut,
utamanya ijin usaha industri akan berdampak pada nilai investasi yang ada.
a. Pengenaan Pajak Daerah (jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah).

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah

dan rnacam insentif pajak dan retribusi daerah yang rnendukung iklim

No Jenis Surat Ijin
Waldu Penyelesaian

2010 2011 2012 2013

Sural lzin Usaha
1. 5 3 3 5

Perdagangan

Tanda Daftar
2. 5 3 3 5

Perusahaan

3. Ijin Pergudangan 7 5 5 5

4.
Ijin Mendirikan

7 7 7 7
Bangunan

5.
Ijin Gangguan I

35 35 14 14
Keramaian

6.
Ijin Usaha Jasa

3 2 14 7
Konstruksi

7. Tanda Daftar Industri 30 14 5 5
8. ljin Usaha Industri 7 5 15 5

9.
Ijin Penggunaan

15 15 14 5
Lapangan

10. Ijin Trayek 7 7 2 2

11.
IjinRe~dan

1 1 7 7
Hiburan Umum

12. Ijin Reklame - 14 1 3

Tabel. 2.67. Lamanya Proses Perijinan Tahun 2010-2013 Kota MojokertD

: Ijin Usaha Industri
: Ijin Penggunaan Lapangan

8. lUI
9. IPL

10. liin Trayek
11. Ijin Rekreasi dan Hiburan Umum
12. Ijin Reklame

.. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto



R8IlC8I1giNIRencaJa Kefja PemIalguna1 DaenlI {RKPD} Kola JIojoIcedo Tahun 2015 11-89

2.5.PermasalahanPembangunanDaerah
2.5.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan

NasionallProvinsi dan Ungkungan Ekstamal Lainnya
Berbagai isu dan tantangan pembangunan yang berk.ernbang tentu akan

menjadi bahan pertimbangan di dalam proses penyusunan RKPD Kota MOjokerto

Tahun 2015. Adapun isu-isu utama yang berk.embang tersebut antara lain:

1. Isu Intemasional

• Ketidakpastian rnengenai kecepatan pemulihan Global.

• Ketidakpastian perkemba1ga1 harga Komodlas.
• MDGs berakhir di tahun 2015 dan Penuntasan target MDGs Tahun 2015.

• Agenda Pembangunan Pasca-2015 (Paska MOGs).

• keterbatasan energy dan pengembangan energi baru terbarukan.

• Kekurangan & Kelangkaan Air Bersih.

2. Isu Regional (ASEAN) yang berkembang diantaranya adaIah :

• Kesiapan menghadapi Uberalisasi perdagangan (Asean Economy

Com unity) 2015.

• Kesiapan menghadapi dampak Non-tarif.
• Persaingan di pasar domestik akibat meningkatnya distribusi barang

barang impor.

3. Isu Nasional yang berkembang saat ini antara lain adaIah:

• Beban subsidi.

• Stabilitas harga komoditas.

• Oefisit neraca transaksi berjalan (current account) .

investasi. Pajak daerah adaIah iuran wajib yang dilakukan oIeh pribadi atau

badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

b. Retribusi daerah adaIah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danlatau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini

perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar

milik pemkot, retribusi kebersihan di pasar milik pemkot, retribusi parkir di tepi

jalan umum yang disediakan oIeh pemkot, dan retribusi sejenis Iainnya.
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• Kontraksi Rupiah Terhadap Dollar Amenka

• Produksi Komoditas Pangan Dalam Negeri Rendah.

• PengendarlSnalih fungsi lahan produktif pertanian, khususnya lahan
pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

• Dampak poIitik dan kebijakan dan Pileg dan Pilpres di Tahun 2014.

• Optimalisasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan
arahan rencana tala ruang wilayah

Adapun Isu Strategis Pembangunan yang dihadapi oIeh Provinsi Jawa
Timur antara lain adaIah:
1. Kesejahteraan SosiaI

• Pertumbuhan ekonomi inklusif ( pertumbuhan yang diikuti penurunan TPT
dan penurunan angka kemiskinan).

• Penanggulangan Kemiskinan.

• Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Peningkatan Daya Saing Provinsi

• Hilirisasi Industri dan industnalisasilL Pembangunan Smelter.

• Percepatan Pembangunan Infrastruktur (double track, airpotf city).

• Peningk.atanKemampuan dan Days Saing Koperasi & UMKM.
3. Isu Disparitas Wilayah

• Kesenjangan Wilayah Utara dengan Selatan

• Pengembangan Pembangunan Wilayah Tapal Kuda, Madura, dan
Kepulauan

• Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
4. Ungkungan Hidup

• Pembangunan berwawasan lingkungan
5. Isu terkait Undang-Undang tentang Desa
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Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
• Rendahnya minat dan budaya baca siswa dan.

Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
• Rendahnya minat baca pada aparatur Pemerintah

Kota Mojokerto;
• Belum terlaksananya otomatisasi katalog I

perpustakaan sehingga pencarian bahan pustaka I
masih memerlukan informasi bahan pustaka dan
petuigas perpustakaan serta kebutuhan sarana
otomatisasi yang belum terpenuhi dengan baik

Program Pendidikan Non Formal
• Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang

program - Program Pendidikan Non Formal.
• Keikutsertaan dalam lomba - lomba PNF minim

memperoleh kejuaraan.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
• Belum semua guru/pendidik memiliki kualifikasi

pendidikan yang diisyaratkan;
• Masih sulit terkumpulnya data pendidikan yang

diperlukan penyusunan profil pendidikan;
• Tidak semua lembaga sekolah sudah mempunyai :

tower untuk antena sehingga perlu diseleksi laqi '
sekolah - sekolah yang sudah mempunyai tower I

• Tidak adanya tenaga tata usaha di sekolah SD/MI
sehingga administrasi keuangan (BOS) dikerjakan I
oleh guru

I
• Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan untuk ,

siswa dalam kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan I

Kreativitas Siswa.

-I1. Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
• Kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD I

masih kurang; I
• Kompetensi guru PAUD Non Formal yang masih

rendah; I
• Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12
Tahun
• Masih banyak guru SD/MI yang belum S1 sekitar I

I
23,13%. dan masih terdapat kekurangan guru
SD/MI.

Tabe12.68 Permasalahan Penye enggaraan Urusan Pemenntah Daerah
No Urusan Permasalahan

2.S.2.ldentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota
Mojokerto 2014
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Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah------~----------------------------- - -- --- ~-

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
• kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati

dengan beban kendaraan di atas tonase yang
diijinkan disamping itu juga kerusakan yang
disebabkan oleh akibat cuaca.

Program Pembangunan Saluran Drainase I
Gorong-Gorong
• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk

membuang sampah pada tempatnya, pada
akhirnya menyumbat saluran I gorong-gorong.

• Kurang optimalnya pembersihan saluran drainase
secara rutin sehingga menyebabkan penumpukan
sampah/waled yang penghambat aliran air.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
• Kegiatan Pembangunan Jernbatan belum I

terselesaikan

3. Pekerjaan Umum
~--~-------------------+---------------------------------------

Program Pengadaan,Peningkatan Sarana
PrasaranaRumahSakitl Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
• Dalam kegiatan pembagunan rumah sakit Umum

di Jl.Raya Surodinawan bangunan fisik sudah
mecapai 100%, namun peralatan pendukungnya
belum maksimal.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
• Belum difahaminya peraturan-peraturan yang

berkaitan dengan PPK BLU.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
• Jadwal pelaksanaan belum bisa sesuai dengan I

waktu yang direncanakan karena berbagai I

kendala.

No~-I-- _ U n~sa n. +- --=P_e_:_r'-'-m'-'-a_:c_s_:_a:.:..:l-'-'a.:_ch-'-'a~n__ ~~---- I
pemberdayaan Perpustakaan Sekolah I

• Terbatasnya Jumlah Koleksi Bahan Pustaka
sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan
Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan
Perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, serta
bantuan ke Perpustakaan Masjid.

• SDM belum cukup memadai.r-~~~--~-------------+~~--~~--~~~~~~~~~-----------
2. Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

• Jurnlah dan jenis perbekalan kesehatan bagi
kepentingan pasien yang tersedia masih belum
sesuai dengan kebutuhan I
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Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
• Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk'-------'------_.-

Penataan Ruang

7

1-----+------ ---- -
8 Lingkungan Hidup

1---:----+------- -- - -------~------------------------------------
6. Perencanaan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Pembangunan Strategis dan Cepat Tumbuh
• Kurang adanya keseimbangan dan keserasian

lingkungan dalam satu bagian wilayah kota;
• Belum maksimalnya penataan kawasan

perumahan untuk kepentingan masyarakat dan I
sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan
perumahan;

• Masih tersendatnya pertumbuhan ekonomi lokal
(konstruksi, kesempatan kerja dll.) dan percepatan
pembangunan rumah dalam jumlah yang besar----. ----------t----'-------:-"''--__--__,_-------'------'---''''---

Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
1. Kurangnya pegawai yang terampil di bidang I

tertentu yang disebabkan tidak adanya diklat untuk
menunjang pekerjaannya.

Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu
Penerangan Jalan
• Masih banyaknya lampu PJU ilegal yang

mengambil saluran dari jaringan lampu PJU
sehingga mengakibatkan kerusakan pada
komponen dan jaringan lampu PJU yang_ada

Program Pengembangan Kinerja
PengelolaanPersampahan
• Kurangnya jumlah sarana dan prasarana.
• Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap

kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar

5. Program Perencanaan Tata Ruang
1. Peralihan fungsi penggunaan lahan berkembang

secara sporadis dan cenderung tidak teratur

Program Pengembangan Perumahan
Kurangnya kelayakan kondisi prasarana, sarana dan I

utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang
pembangunan perumahan dan permukiman kepada
pemerintah daerah

Program Pengembangan Perumahan
• Pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman

belum sepenuhnya mengacu pada RTRW, dan ,
masih berorientasi pada pengembangan yang
bersifat horizontal;

• Adanya konflik penggunaan lahan, khususnya
antara penggunaan lahan permukiman dengan
penggunaan Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan
Lindung

Perumahan Rakyat

• Keterbatasan lahan untuk membuat we dirumah
masing-masing penduduk.

Urusan Permasalahan--------~----------------~~~~~-----------

4.

No
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Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
I. Masih dijumpai ketimpangan -ketimpangan yang

terjadi pada perlakuan terhadap perempuan dan
anak yaitu perlakuan yang mengakibatkan 1

kesengsaraan / penelantaran. I
2. Belum optimalnya peran Lembaga-Iembaga yang

secara khusus menangani kasus-kasus Kekerasan I

Dalam Rumah Tangga, masih banyak masyarakat
yang belum tahu / mengalami kesulitan dalam
mencari penyelesaian.

f-----I---- ---- - - - ----+=--__c__:_______'---'----:---::--"--:c.::...:__.'--"--'-~=-:---------------.--- -
12 Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana-------~-~----~-------------

II. Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan anak

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH
• Sulitnya menambah lahan untuk RTH dan Taman

- taman kota karena terbatasnya lahan yang ada.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi
• Kurangnya kooperatif pihak swasta atau pelaku

industri sehingga tidak memenuhi baku mutu
dengan standart yang ditetapkan.

• Belum dioperasikannya laboratorium lingkungan
pada Kantor Lingkungan Hidup karena belum
adanya dukungan SDM yang memadai.

10 Kependudukan dan
Catatan Sipil

f-------j---- - - - -- '-.----r--=---------::,-------------.--
9 Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah
• Belanja modal pengadaan tanah belum memenuhi I

target. __ _I
Program Penataan Administrasi Kependudukan
• Belum semua warga masyarakat Kota Mojokerto

mengetahui tentang arti pentingnya administrasi
kependudukan dan catatan sipil.

• Kurangnya tenaga staf operator SIAK untuk I
pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil I
sehingga pelayanan kepada masyarakat belum
bisa optimal.

No Urusan Permasalahan_ _ -+ --:------,-__ --'--__c__:__;_ .__
memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada.

• Kurangnya pengawasan dan pengendalian secara
efektif dalam pengelolaan sumber alam yang ada,
yang menyebabkan kerusakan sumber daya alarn I

Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Oaya Alam dan Lingkungan
Hidup
• Berbagai fakta di lapangan menunjukkan

kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya I
pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

I• Belum adanya kurikulum yang khusus untuk I

mendukung kegiatan ADIWIY ATA I
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Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
Sosial
• Sulitnya membuka wawasan bagi PSK dan orang

yang mengalami penyakit sosial untuk peningkatan
potensi diri untuk bekal masa tua, melalui
pelatihan.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

di
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
• Kurangnya jumlah dana yang khusus

peruntukkan bagi PAY

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Eks Trauma
• Dinas Sosial tidak memiliki panti-panti rehabilitasi I

bagi PACA dan Eks Trauma I

13 Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah I
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya I
1. Data primer yang digunakan untuk keqiatan :

berasal dari kelurahan kadang kurang valid I

sehingga ketika ada kegiatan yang berupa bantuan I
sosial sarana dan prasarana kadang terjadi kurang
tepat sasaran.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi I
Kesejahteraan Sosial
• Masih lemahnya tingkat koordinasi antar

stakeholder dan instansi dalam pelaksanaan
kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
• Target peserta KB terlalu tinggi sehingga sangat

sulit untuk memenuhi target

Program Pelayanan Kontrasepsi
• Banyak Tenaga Medis / Bidan yang belum pernah

mengikuti pelatihan CTU

Program Kesehatan Reproduksi Remaja
• Banyaknya masyarakat yang belum memahami

program Keluarga Berencana.

No Urusan Permasalahan~~~~--~~~~~-----+----------------~~~--------------------
dan Keluarga • Minimnya partisipasi Pria terhadap Program
Sejahtera Keluarga Berencana / keikut sertaan pria dalam

pemakaian Alat Kontrasepsi.
• Anggaran untuk pembangunan Gudang Alokont I

tidak dapat terealisir, karena belum ada lokasi I
yang mencukupi.

II Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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16 Penanaman modalL._--'-__..L....c_:'-'---=_. _. -'-- _ I
I

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan I
Koperasi I

• Belum semua masyarakat di Kota Mojokerto dapat I
mengikuti kegiatan sosialisasi karena terbatasnya !
anggaran

Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha 8agi Usaha Mikro Kecil Menengah
• Terbatasnya pengetahuan koperasi dan pra I

koperasi dalam mengelola rnanajernen dan:
pelaporan keuangannya

Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah I
• Banyaknya UMKM yang dalam melakukan I

usahanya tidak ditangani dengan serius
• SDM masih rendah

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
Yang Kondusif
• Masih banyaknya usaha mikro kecil menengah I

yang membutuhkan bantuan pinjaman modal
untuk meningkatkan usahanya.

Koperasi dan UKM

Program Peningkatan Kesempatan Kerja
• Masih ditemukan adanya pelanggaran-

pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan,baik
norma kerja, norma Jamsostek, norma K3

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja I

I

• Peserta sang at antusias dalam mengikuti pelatihan I
akan tetapi mereka masih saja menginginkan kerja
di sektor formal I

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
• Pekerja Sosial Masyarakat adalah staf pns pada

kelurahan sehingga dalam pelaksanaan tugas
pembantuan kepada Dinas Sosial kurang optimal.

Program Pengelolaan Area Pemakaman I
• Area pemakaman TMP Gajah Mada dan MPN I

Soeroso telah direhab/diperbaiki akan tetapi
secara bertahap / per bag ian dan tidak langSUn~
menyeluruh.

Permasalahan _ I
• Waktu yang terbatas dengan jumlah peserta yang

banyak mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak
dapat berjalan dengan optimal.

15

Ketenagakerjaan14

UrusanNo
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Peraturan Daerah Tentang APBD
• Sering berubahnya Peraturan Perundangan yang

ada, sehingga Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan harus menyesuaikan dengan peraturan
baru yang adaL__~---'.~ __ . ~~-'-~":':_:::':_:::_.L.::..:..~___::_:_:cc=._~~~~~~~~~~~ __

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
4. Masih adanya PMKS (penyakit masyarakat sosial)

f----+-- ~- - -~--+----"----y.an__,lg..__m_e_n-""gl.>L_,g;an_,lg"-,,,---gu_t_ra_n_t_ib__ ~~ ~_
Pemerintahan Umum Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat
• Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hasil

inisiatif DPRD, hal ini karena dalam Tahun I

Anggaran 2012 tidak ada usulan dari Anggota I
DPRD Kota Mojokerto untuk mengusulkan inisiatif
rancangan Perda.

Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
• 8anyak SKPD yang tidak proaktif dalam I

memberikan usulan spesifikasi barang.

I
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan I
2. Data primer dari LVRI kurang valid, karena masih

banyak veteran yang belum tercatat. I

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1. Masih banyak tindak kriminal di kota Mojokerto

Kesatuan 8angsa dan
Politik Dalam Negeri

19

Program Pengelolaan Keragaman Budaya
• Kegiatan pekan seni pelajar belum bisa mengcover

semua jenis cabang senif------t---+---------c---------!18 Kepemudaan dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Olahraga Raga I

• Kurangnya fasilitas latihan atau club-club olahraga I
di Kota Mojokerto I

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya I

• Guru seni bidang pentatonik kurang menguasai I
kreativitas penyajian I

No Urusan Permasalahan~.~~+----- ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-----
17 Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya

• Kurang koordinasi Guru PKn dengan pelatih guru
music/gerak serta tidak semua siswa mampu
menguasai penghayatan seni gerak/music

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
3. Terbatasnya lahan relokasi PKL

20

~ Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan I

• Rendahnya pemahaman aparatur pemerintah II

didalam penyusunan konsep produk hukum
daerah sehingga kurang memperlancar kinerja
Bagian Hukum dan Perundang-undangan didalam I
menyusun produk hukum daerah secara cepat, I
efisien dan efektif.

22. Pemberdayaan
Masyarakat DesaL__ __ --' ~_

baru

Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
• Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten

dilaksanakan setelah lama "beku''

• Masih diperlukan penyempurnaan dari sistem
aplikasi pelayanan perijinan yang sudah ada
sehingga faktor error/kesalahan dalam
pelaksanaannya bisa diminimalkan.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga I
Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
• Terdapatnya perbedaan kemampuan personel I

(sumber daya manusia/SDM) aparat pengawasan I
dalam menyerap maupun dalam
penerapan/aplikasi hasil pelatihan atau bimbingan I
teknik; ,

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi I
Informasi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan I
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan I
Kebijakan KDH ,
• Sosialisasi tentang Penyusunan LPPD dan EKPPD I

masih terbatas dilaksanakan di Propinsi saja

21 Kepegawaian
------~~----~~~~--~~~-------------- -

Program Pendidikan Kedinasan
1. Pemerintah Kota Mojokerto telah memiliki gedung

Diklat di jl By Pas Mojokerto, akan tetapi masih
banyak fasilitas-fasilitas yang kurang lengkap. I

Program Pembinaan dan Pengembangan I
Aparatur I
Masih kurang lengkapnya perkembangan data
identitas pegawai yang akurat, sehingga masih I

. I
terdapat beberapa kesalahan data pegawal --- _I
Program Keberdayaan Masyarakat Desa
• Dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong I

PermasalahanUrusanNo

~Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
~
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Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan~ __ ~L- _L~~~~~~~~~~ -

-----~ _.
24 Kearsieao_ _
25 Komunikasi dan

Informasi

Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
• Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang

sumber pangan alternatif yang berasal dari non '
beras dengan harga lebih murah tetapi tidak
mengurangi nilai gizinya.

Program Pengembangan Datallnformasi/Statistik I
Daerah I
• Belum semua data yang dibutuhkan dalam I
____~~_~:_~~unantersedia di semua instansi~m~i0tah I

i

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
• Masih kurangnya minat mengembangkan usaha

bagi mereka setelah mendapatkan pelatihan,
disamping masih rendahnya kemampuan
kerjasama diantara mereka dalam I

mengembangkan usaha bersama. I
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat I

Dalam Membangun Desa
• Beberapa permasalahan dalam pendataan!

perkembangan Posyandu antara lain berupa I
prasarana maupun sarana yang belum memadai,
jenis kegiatan yang bersifat rutinitas, SDM serta I
akses system informasi yang belum tertib dan I
lancar. I

Permasalahan I
Masyarakat juga masih dijumpai permasalahan I
yakni belum dapat optimalnya pelaksanaan bulan I
bhakti dikarenakan masih terdapat perbedaan
waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
relevan dari instansi terkait.

23 Statistik

No Urusan1---'---1--- _

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang
Komunikasi dan Informasi
• Adanya keterbatasan dana sehingga kegiatan I

Evaluasi tidak bisa diikuti oleh seluruh aparatur
yang ada. I

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
• Belum meratanya masyarakat Kota Mojokerto

yang bisa mengakses / membaca / menyaksikan I
informasi yang disajikan melalui media massa I

pada saat berita itu ditayangkan.~ __~ +-~L- ~ __~ -

Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
• Penguasaan teknologi pertanian baik sub sektor

pertanian, peternakan dan perikanan ditingkat
petani masih kurang, sehingga pertanian di Kota
Mojokerto belum menonjol.

1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
~z.;rY
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2 Energi dan
___ Sucnberdaya rv1i_n_e_cra_I_--I- ._ ...__ -- ~

3 Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Oaerah (RKPO) Kota Mojokerto Tahun 2015

Program Peningkatan Penerapan Teknologi i
Petemakan
• Masih kurangnya minat peternak untuk mengubah I

sistem pemeliharaan kambing/domba dari i
ekstensif ke semi intensif karena adanya kendala I
dalam modal. I

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
• Kesadaran peternak untuk melakukan re-vaksinasi I

masih kurang. i

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
• Minat petani peternak untuk mengembangkan I

kelinci masih rendah.

Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
• Penyebaran penyakit zoonosis semakin

berkembang sementara itu kesadaran masyarakat .
peternak masih kurang sehingga kemungkinan I

munculnya penyakit zoonosis yang endemis masih
mungkin terjadi.

Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
• Sarana penunjang kegiatan penyuluhan rnasih I

belum lengkap.

No

Program Peningkatan Produksi
Pertan ia n/Perkebu na n
• Pengajuan permohonan sarana produksi pertanian

berupa insektisida lebih banyak dibandingkan
dengan penyediaannya sehingga tidak mencukupi
untuk pemenuhan kebutuhan seluruh petani yang
ada di Kota Mojokerto.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
• Jumlah sarana yang kurang memadai/ terlalu'

sedikit bila dibandingkan dengan luas pertanian I
yang ada di Wilayah Kota Mojokerto sehingga
pembagian sarana yang kurang rnerata.

Permasalahan I

• Adanya keragu-raguan bagi petani ata~kelompok I
tani dalam menyampaikan informasi masalah
luas lahan maupun hasil produk pertanian.

Urusan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
• Minimya pengetahuan manajemen usaha dan

belum semua PKL yang mengikuti pembinaan~--4---- -------~~~~~~~-~~~~~~~~~~~--~
6 Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah I

• Kesadaran para pengusaha industri kecil dalam
mengelola usaha secara profesional masih rendah.

Program Penataan Struktur Industry I
• Adanya kesulitan penataan struktur industri karena

bahan baku lebih banyak didatangkan dari luar
daerah.

Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri
Potensial
• Para pengusaha tidak memiliki catatan tentang

kegiatan usahanya seperti jumlah produksi dan
catatan keuangan sehingga sulit menentukan nilai
produksi untuk masing-masing jenis usaha industri;

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industry
• Pelaksanaan kegiatan tidak bisa sesuai dengan

rencana yang dijadwalkan karena menyesuaikan •
dengan aktivifas peserta (perajin) dalam kegiatan
usahannya.

Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
• Banyaknya keluhan atau pengaduan konsumen.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
• Kurangnya pengetahuan petani ikan dan

keluarganya terhadap pengolahan produk I
perikanan serta pemasarannya; I

I
I

I

• Kurangnya minat dan partisipasi anggota PHRI
dalam kegiatan;

5

- -_ -----t-------------------
Kelautan dan Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Perikanan • Anggaran yang ada khususnya untuk pengadaan

benih ikan dan pakan ikan sangat terbatas
sehingga bantuan yang diberikan kepada
pembudidaya ikan juga kurang rnerata.

Urusan- ---------t---------------------

Perdagangan

4

PermasalahanNo
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Penyesuaian-penyesuaian kebijakan moneter dan kurs tukar yang tercatat

selama tahun 2013 pada umumnya berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi

makro, namun mereka juga berbiaya besar dan membawa serta berbagai risiko-

Bab ini merangkum bagaimana kondisi perekonomian Kota Mojokerto tahun

2013 dan perkiraan tahun 2014 serta proyeksi tahun 2015. Selain itu, kondisi

tersebut dikaitkan pula dengan kondisi eksternal daerah seperti kondisi

perekonomian dari berbagai tingkat pemerintahan (regional Jawa Timur, Nasional

dan Internasional) Sedangkan indikator - indikator pembangunan ekonomi yang

ditelaah meliputi indikator makro ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan

kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dan Daerah

Pertumbuhan Indonesia akan melambat pada tahun 2014; dan risiko-risiko

tetap tinggi. Untuk membalik arah perkiraan pertumbuhan 2014 yang melambat

akan membutuhkan kebijakan-kebijakan tanggapan yang lebih banyak dan lebih

terfokus Secara khusus, para penyusun kebijakan di Indonesia telah mengambil

langkah-Iangkah untuk mendorong stabilitas ekonomi makro jangka pendek

terutama melalui kebijakan moneter dan penyesuaian kurs tukar valuta, narnun

dibutuhkan reformasi struktural lebih lanjut untuk mendukung kinerja ekspor dan

mendorong pertumbuhan jangka panjang yang lebih cepat.

Kuartal akhir tahun 2013 menutup tahun dengan penyesuaian ekonomi dan

kebijakan penyesuaian yang signifikan di Indonesia di tengah ketatnya pembatasan

eksternal, dengan Rupiah mencatat depresiasi sebesar 4 persen selama kuartal

tersebut hingga 13 Desember (25 persen selama tahun berjalan), BI Rate

meningkat sebesar 25 basis poin (175 basis poin selama tahun berjalan) dan data

baru yang menunjukkan bahwa pertumbuhan melambat menjadi 5.6 persen tahun

ke-tahun pada kuartal ketiga.

Pada tahun 2014, Indonesia tampaknya akan mencatat pertumbuhan

ekonomi yang lebih lambat dibanding beberapa tahun terakhir (pertumbuhan

diperkirakan hanya mencapai 5,3 persen pada kasus dasar), dan menghadapi

risiko-risiko ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan menghadapi risiko-risiko yang

besar dengan berbagai penyesuaian yang dibutuhkan terhadap perlemahan neraca

eksternal terus berjalan di dalam ekonomi dalam negeri, dan juga sebaqai akibat

dari pergeseran kondisi ekonomi dan kebijakan internasional (terutama "tapering"

Bank Sentral AS). yang dapat semakin memperketat kondisi pembiayaan luar

negeri

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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risiko Oengan derrukian, memasuki tahun 2014, fokus yang baru ditekankan dan

memang dibutuhkan pada stabilitas ekonomi makro jangka pendek itu harus

semakin diperkuat dengan lebih banyak langkah untuk mendukung kuatnya siklus

investasi yang baik. termasuk investasi luar negeri dan pertumbuhan produksi

(output). Untuk mencapai hal ini, diperlukan suatu penekanan untuk mendukung

ekspor untuk menjarnin bahwa peningkatan daya saing internasional yang berasal

dari perlemahan kurs tukar Rupiah harus dimaksimalkan, dengan meningkatkan

efisiensi investasi. dan dengan mendukung, atau meningkatkan, aliran masuk FOI

APSN 2014 mempertahankan sikap yang berhati-hati dan koordinasi dengan

kebijakan moneter namun dapat menghadapi tantangan-tantangan baik dari sisi

penerimaan maupun pengeluaran, terutama yang berasal dari lebih tingginya beban

subsidi BSM dalam denominasi Rupiah

Kemiskinan di Indonesia terus menurun, namun dengan laju pengentasan

yang lebih lambat, dan terdapat kemungkinan besar bahwa angka sasaran tingkat

kemiskinan tahun 2014 tidak akan tercapai. Pasar tenaga kerja Indonesia, yang

merupakan nomor empat terbesar di dunia, terus melanjutkan transformasi

strukturalnya, dengan menambah 20 juta pekerjaan baru secara bersih dari tahun

2001 hingga 20'12 namun menghadapi tantangan yang terus berlangsung dalam

meningkatkan lapangan kerja formal dengan nilai tam bah yang tinggi

Oalam perrutunqan proyektif, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015

mendatang diprediksi sebesar 5,5-6 persen. Perkiraan tersebut dinilai realistis

dengan mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai peluang dan antrsrpasi

resiko yang berasal dari faktor eksternal maupun internal.

Perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan

dunia pada 2015 mendatang diharapkan mampu menjadi faktor pendorong kinerja

ekspor dan investasi di dalam negeri. Indikatornya antara lain terjaganya stabilitas

ekonomi makro, tingkat kepercayaan konsumen dan investor yang masih tinggl 01

sam ping Pemerintah terus berupaya mendorong ekspor dan investasi. Oengan

berbagai indikator tersebut, pemerintah berharap mampu menstimulasi sektor rill

dan tumbuhnya perekonomian nasional. Kendati demikian, perkiraan pertumbuhan

eknomi perlu realistis dengan memperhatikan risiko yang masih membayangi

perekonornian global, seperti gejolak pasar keuangan global. Sedangkan risiko

dalam negen antara lain masih tingginya impor dan terkendalanya implementasi

penguatan investasi di lapangan. Terutama, terkait isue tanah dan ketenaqakerjaan.

Tak kalah penting adalah kualitas pertumbuhan senantiasa ditingkatkan

khususnya peningkatan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan tetap

terjaga. Sasaran pertumbuhan tersebut juga memperhatikan kapasitas

perekonomian domestik agar tidak terjadi tekanan inflasi dan nilai tukar berlebihan

Sumber pertumbuhan ekonomi 2105 mendatang mulai konsumsi rumah tangga.

investasi dan ekspor Menurutnya, penguatan kinerja investasi domestik diharapkan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Sumber: Dirjen Penmbangan Keuangan, Kemenkeu dan Bappenas 2014

Dalam menghadapi perekonomian mendatang, berdasarkan paparan

Prioritas Pembangunan Nasional 2015 dan Penguatan Sinergi Pusat-Daerah

Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang baik dari sisi internal maupun

eksternal. Dari sisi internal, tantangan yang dihadapi meliputi (i) iklim investasi dan

usaha masih perlu perbaikan; (ii) isu ketenagakerjaan; (iii) keterbatasan

infrastruktur; (iv) keterbatasan fiskal dan penyerapan anggaran; (v) pengelolaan

BBM dalam negeri; (vi) stabilitas politik terkait pernilu. Sedangkan peluang dari sisi

internal meliputi (i) potensi domestik yang besar; (ii) Pemanfaatan jumlah midle

Tabel3 1 Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2013-2015

Uraian 2013 2013 2014* 2015*'
APBN-P APBN PRAKIRAANMAJU

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,5 6,2 6,6 - 6,8 6,4 - 6,9

Inflasi (%) 6,8 4,3 4,9 - 5,3 3,5 - 5,5

Suku Bunga SPN3 bulan (%) 5,0 3,2 3.2 - 5,0 4,5 - 5,5

Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 9000 9384 9300 - 9700 9600 - 9.800

Harga Minyak (US$/barel) 105 112,7 100 - 110 100 - 120

Lifting Minyak (ribu barellhari) 930 860,6 840 - 900 900 - 930

Secara ringkas, perkiraan pemerintah atas asumsi makro dalam beberapa

tahun ke depan dapat dilihat dalam tabel berikut.

menjadi penopang kinerja pertumbuhan ekonomi pada 2015 mendatang. Penguatan

tersebut terkait dengan upaya perbaikan iklim usaha serta investasi dalam neqeri

program pembangunan infrastruktur, perbaikan daftar negatif investasi, belanja

modal, serta penguatan peran swasta.

Sedangkan di sisi ekspor pada 2015, diperkirakan mengalami perbaikan

Oleh karena itu perlu didukung oleh perkiraan rnenquatnya perekonomian global

dan volume perdagangan dunia, dan peningkatan harga komoditas ekspor

Indonesia Sejalan dengan strategi kebijakan ekspor, upaya pemerintah mengurangi

ketergantungan bahan baku dan barang modal terus dilakukan, antara lain melalui

kebijakan pengembangan industri.

Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2014 termuat dalam APBN

2014 telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat. 4 Ringkasan proyeksi

perekonomian nasional dinyatakan sebagai berikut:

a pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 %;

b. tingkat inftasi sebesar 4,9 %;

c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,0 %,

d Nilai Tukar Rupiah adalah Rp. 9.300/US$;

e. dan Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Iep) sebesar USD 100 per barel

dengan lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari dan lifting gas 1.360

MBOEPD

Badan Perencanaan Peillbangunan Kota Mojokerto
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Oari sisi eksternal (Iuar negeri dan dunia), tantangan yang perlu diperhatikan

diantaranya (i) 01 tahun 2014 pemulihan ekonomi dunia diperkirakan berjalan

lambat: (ii) Pemulihan harga komoditas yang masih lambat: (iii) Kecenderungan

peningkatan hambatan non tarif. Sedangkan peluang yang ada diantaranya (i) Krisis

utang Eropa mereda; (ii) Resesi ekonomi AS akibat jurang fiskal dapat dihindari:

dan (iii) Perekonomian China mulai menguat (Bappenas, 2013) Perekonomian

Indonesia dengan prospek yang cukup baik semakin menjanjikan dengan dukungan

melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi

yang kondusif. Namun dengan kondisi yang demikian, Indonesia masih mempunyai

tantangan besar untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) yang saat ini

masih berada pada peringkat 50 dari 144 negara, khususnya yang berkaitan

dengan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, efisiensi pasar tenaga

kerja, penguasaan teknologi dan inovasi, serta kelembagaan.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2012 sebesar 7,27 tahun 2013 mengalami

perlambatan tumbuh sebesar 6,55 persen, namun masih "melampaui target" yang

ditetapkan dalam RPJMO Tahun 2013 sebesar 5,00 - 5,50 persen dan bahkan di

atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 sebesar 5,78

persen.

Perekonomian Jawa Timur menunjukkan perbaikan pada triwulan I 2014.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini tercatat sebesar 6,4% (yoy), meningkat

0,2% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2013 (6,2%, yoy). Angka ini lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,2% (yoy). Inflasi Jatim

pada triwulan I 2014 terkoreksi pada level 6,59% (yoy) turun dibandingkan periode

sebelumnya (7,59%) dan lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional (7,32%)

Perhitungan inflasi pada tahun 2014 ini tidak lagi menggunakan Survei Biaya Hidup

(SBH) tahun 2007 melainkan menggunakan SBH tahun 2012 dan dilakukan di 8

(delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Surabaya, Malang, Kediri, Jember,

Sumenep, Probolinggo, Madiun dan Banyuwangi.

Kinerja perbankan di Jawa Timur baik Bank Umum maupun Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) masih menunjukkan perkembangan positif. Aset

perbankan tetap tumbuh tinggi yaitu sebesar 16,2% (yoy) hingga mencapai Rp

430,97 triliun pada triwulan I 2014. Kredit tumbuh sebesar 23,18% (yoy) dari

sebesar Rp 252,7 triliun pada triwulan I 2013 menjadi Rp 311,27 triliun pada

triwulan I 2014. Oemikian pula dengan Dana Pihak Ketiga (OPK) yang mencatat

pertumbuhan sebesar 13,25% (yoy) menjadi sebesar Rp 337,85 triliun pada periode

laporan.

class yang besar dan terus naik; (iii) Pemilu mendorong kegiatan perekonomian

domestik.
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3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014
3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui pertumbuhan

pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi adalah
PDRB per kapita yang biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan

kesejahteraan rakyat. Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan atas

dasar harga berlaku (ADHB), karena PDRB per kapita selain dipengaruhi faktor

produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun gambaran tersebut tidak

dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun

2010 20] j 2012 (01::'

s 70 6,~ 7.10 7.35

668 722 7,2.:t 7.30
6.0B 6.:-.Q 6.21 6.SO)

Demikian juga dengan kinerja pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto
menunjukkan tren yang terus membaik, hal ini antara lain ditunjukkan oleh

pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami percepatan, yaitu tahun 2010 tumbuh

6,66 %, tahun 2011 meningkat menjadi 6,77 % dan tahun 2012 kembali mengalami

percepatan tumbuh hingga 7,19 %, IPM Kota Mojokerto tahun 2010 sebesar 77,02

tahun 2011 naik menjadi sebesar 77,50 , tahun 2012 meningkat menjadi 77,63 dan

capaian ini lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yaitu sebesar 72,54.

Pada triwulan II 2014 tren perbaikan ekonomi Jatim diperkirakan masih
terjadi. Pertumbuhan ekonomi Jatim diperkirakan meningkat sebesar 0,2%, dari

6,4% menjadi 6,6%. Mencermati perkembangan inflasi terkini dan tracking beberapa

indikator harga, maka inflasi kota Jawa Timur pada Tw 11-2014diperkirakan secara

tahunan (yoy) berada di kisaran 6,3% sid 6,5%

Secara keseluruhan diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2014
mencapai 6,4-6,8% (yoy), cenderung meningkat dan lebih tinggi dibandingkan tahun

2013 yang mencapai 6,55%. Tekanan inflasi pada akhir tahun 2014 diproyeksi

mereda dibandingkan periode laporan atau berada di kisaran proyeksi 5,1% - 5,3%
(yoy).

8adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Selama tahun 2013, kegiatan ekonomi di Kota Mojokerto menunjukkan

adanya pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 7,56% (harga konstan tahun 2000),

Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012, yakni sebesar

7,11%. Hal ini menjadi titik harapan bagi perbaikan ekonomi Kota Mojokerto di masa

mendatang,

Dengan inflasi yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, mengartikan

bahwa tingkat daya beli masyarakat sudah tinggi dan sudah dapat mengikuti

perkembangan harga-harga kebutuhan pokok.

Gambar 3.2 • Produk domestik bruto Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

(Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013)
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penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi sangat dominan dalam
pembentukan PDRB ADHB.

Atas dasar harga berlaku, PDRB Kota Mojokerto terus-menerus meningkat.

Pada tahun 2009 hingga 2013 PDRB Kota Mojokerto berturut-turut sebesar

Rp.2A51.043.850, Rp.2.798.999.780, Rp.3.138.823.843, Rp. 3.537.889.619 dan
terus meningkat hingga sebesar Rp. 3.936.955.395 pada tahun 2013.

Sementara itu, atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000, PDRB Kota

Mojokerto tahun 2009 hingga 2012 berturut-turut sebesar Rp.1.157.929.000;

Rp.1.228A37.000, Rp.1.309.816.570 dan pada tahun 2012 menjadi

Rp.1A03A57.250. Dengan perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa

perekonomian Kota Mojokerto semenjak tahun 2009 - 2013, secara riil terus

tumbuh, jauh melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

8adan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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3.1.1.2 Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan

terus-menerus (kontinyu) berkaitan dengan mekanisme pasar. Untuk menghitung

laju inflasi, sebelumnya harus menghitung index harga konsumen (IHK) pada tahun

dasar yang dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan seperti pernbentukan paket

komoditas, pengumpulan data harga dan pembentukan diagram timbang dasar.

Selanjutnya dilakukan penghitungan IHK bulan berjalan. IHK bulan berjalan tersebut

akan digunakan untuk menghitung laju inflasi/deflasi setiap bulan I tahun.

Inflasi di kota Mojokerto mengalami fluktuasi, dengan inflasi tertinggi pada

tahun 2008 sebesar 9,76%. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang

ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada beberapa kelompok komoditi yang

dominan. Namun, semenjak tahun 2011 capaiannya mengalami penurunan, hingga

pada tahun 2012 mencapai 5,33%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan harga

harga barang dan jasa selama tahun 2012 masih bisa terkendali, sejalan dengan

kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto yang selalu memantau kondisi harga

kebutuhan pokok untuk masyarakat di Kota Mojokerto

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

13.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2009- 2013 (%
Sektor 2009 2010 2011 2012 2013*

1. Pertanian 2,24 0,49 3,71 2,26 2,21
-

2. Pertamb & Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Industri Pengolahan 0,47 2,75 3,33 6,23 6,22
- - -

4. Listr, Gas, & Air Bsh 4,07 6,97 9,11 7,05 7,01

5. Konstruksi 6,88 5,70 9,09 7,21 7,49

6. Perdg, Hotel, dan Res 4,42 7,59 7,19 8,93 9,01

7. Pengkt dan Komnkasi 9,42 7,76 10,33 7,42 7,45
1-- - -
8. Keu, Pers& Jas Persh. 6,38 6,56 5,54 6,64 6,97
/----- -
9. Jasa-jasa 7,10 4,87 5,58 4,56 4,78

PDRB 5,14 6,09 6,68 7,11 7,56*

Tabe

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Besaran PDRB ADHB tersebut perlu diberi penimbang yaitu jumlah
penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013,

012*
--- I

7.889,62
3634,21 I

I
288 180

7,11
-134.581 i

---

SektorlSub Sektor
Tahun

----

2008 2009 2010 2011 2
- ---- - --

1. PDRBADHB 200.636,44 2.451.043,85 2.798.999,78 3.138.823,84 3.53
- - - --.- -

2. PDRBADHK 101.295,70 1.157.929,82 1.228.437,26 1.310.471,81 1.40
3. Pendapatan per Kapita 18.969.532 20.581.614 23.389.123 23.479.252 26.

-
4. Pertumbuhan Ekonomi 5,27 5,14 6,09 6,68
5. Penduduk Pertengahan 116.009 119089 119.671 133.685
Tahun

-:--.

TabeI3.3. Perkembangan Beberapa Agregat PORB Kota Mojokerto ADHB dan

AOHK 2000 Tahun 2008-2012

3.1.1.3 PROB Per Kapita

Salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui pertumbuhan
pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi adalah
PDRB per kapita yang .biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan

kesejahteraan rakyat. Pendapatan per kapita merupakan jumlah PDRB dibagi

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan atas dasar harga

berlaku, karena PDRB per kapita selain dipengaruhi faktor produksi juga

dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun gambaran tersebut tidak dapat

langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun penyebaran di

setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi sangat dominan dalam pembentukan

PDRB ADHB.

Gambar 3.3: Inflasi dari PRDB Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

(Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013)
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Tahun Total belanja untuk Total pengeluaran

Anggaran pemenuhan kebutuhan (8elanja + Pembiayaan Prosentase
aparatur (Rp) Pengeluaran) (Rp)

2009 152,057,266,780.00 403,903,162,896.00 3765%

2010 182,039,389,795.00 407,591,058,238.41 44.66%
- .1

TabeI3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun

2009-2013

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan selama 2009-2013 menunjukkan proporsi

pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur semakin meningkat. pada

tahun 2009, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran hanya

mencapai 37,65% meningkat menjadi 54,77% pada tahun 2013. Belanja

aparatur pernah menurun dari 50,41 % pada tahun 2011 menjadi 44,93% pada

tahun 2012. Namun meningkat lagi menjadi 54,77% pada tahun 2013. Rata-rata

tingkat pertumbuhan belanja untuk pemenuhan belanja aparatur meningkat 1,65%

dari tahun 2009-2013.

Gambar 3.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Gross Domestic Regional Product at Current and Constant Market Price

2009 - 2011 (Sumber: Kota Mojokerto Da/am Angka Tahun 2013)
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output dari PDRB. Pada Tahun 2009, PDRB per kapita Kota Mojokerto telah

mencapai Rp. 20.581.614,00 dan mengalami peningkatan pada periode berikutnya

menjadi Rp. 23 389.123,00 tahun 2010 dan Rp. 24.014.440,00 tahun 2011. Pada

Tahun 2012, PDRB per kapita Kota Mojokerto kembali mengalami peningkatan,

dengan capaian sebesar Rp 26.897.651.00.

~ Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto•
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3.2.2. Analisis Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.2.2.1 Analisis kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam perencanaan

APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokerto. diolah

-
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

Sisa Lebih
Pembiayaan

3.1.1 Anggaran (SILPA) 77,794,939,055 34,789,740,587 17,532,560,159 49,118,050,163 63,673,795,576
- __ . --

Cadangan untuk
3.1.3 Persediaan 1,910,967,546 2,008,267,889 2,291,800,514 3,545,615,700 9,332,938,518

Jurnlah Penutup Defisit 79,705,906,602 36,798,008,475 19,824,360,674 52,663,665,863 73,006,734,093
--- ._- -- - -

Tabel 3.6. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

(Sumber Laporan Reallsasl Anggaran Pemkot Mojokerto, diolah)

Defisit anggaran pada tabel diatas dapat ditutup dengan SILPA tahun

sebelumnya seperti tergambar dalam tabel dibawah. Jumlah penutup anggaran

lebih besar daripada defisit anggarannya, dengan demikian anggaran APBD Kota

Mojokerto dapat dikatakan surplus dalam setiap tahun anggarannya.

No Uraian 2010 2011 2012 2013

1 Realisasi
Pendapatan Daerah 362,621,517,500 411,383,909,405 469,803,138,700 527,903, 132,750

Dikurangi realisasi

2 Belanja Daer~t'!_ 399,648,645,700 426,345,691,905 487,641,590,580 571,108,747,~0-

3 Pengeluaran
Pembiayaan Daerah 3,875,000,000 4,375,000,000 15,750,000,000 2,600,000,000

4 Defisit Riil (40,902,128,200) (19,336,782,500) _(33,588,451,880) (45,805,615,000)

Tabel 3.5. Defisit Riil APBD Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

Selama kurun waktu 2009-2013, APBD Kota Mojokerto mengalami

Pada tahun 2010, defisit anggaran mencapai Rp (40,902,128,200) , pada tahun

2011 mencapai Rp (19,336,782,500), pada tahun 2012 Rp (33,588,451,880), dan pada

tahun 2013 (45,805,615,000). Defisit anggaran paling kecil terjadi pada tahun 2011

dan meningkat lagi pada tahun 2013. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 4

tahun terakhir (2006-2009) adalah sebagai berikut.

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot MOJokerto, diolah)

2011---- 1
-

208,728,053,971.00 414,039,911,211.90 5041%
._

2012 225,423,013,943.00 501,695,505,896.11 44.93%

2013 216,383,277,961.00 395,094,797,722.29 54.77%

• Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Gambar 3.5 Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009-2013, diolah
(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokerto, diolah)
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diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan
atas pendapatan daerah.

Berdasarkan data rata-rata lima tahun terakhir ,PendapatanAsii Daerah

(PAD) dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 10 %dari total realisasi
pendapatan daerah.Sedangkan Dana Perimbangan (Tranfer Pemerintah Pusat)

sebesar 850/0daritotal pendapatan daerah menempati porsi terbesar dari total
sumber pendapatan daerah. Sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah sebesar 6 %. Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri

atas : (i) PendapatanAsii Daerah (PAD); (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Data Pendapatan AsIi Daerah tersaji dalam gambar

3.8 dan tabel 3.8, tabel 3.9, dan selengkapnya akan dibahas secara rinci dalam

bagian berikut.

.. Badan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto
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Konbibusi PAD terhadap pendapatan daerah Kola Mojokerto dan

lahun ke tahun terns mengalami peningkatan. Pertumbuhan PAD setiap

tahunnya mengalami peningkatan, namun ken_annya masih relatif kedl

dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalsm APBD

Gambar3.7.
Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

dalam Milyar Rupiah
(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokerto. diolah)
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1. Pendapatan Asli Oaerah

Dalam UU No.33I2OO4.Pasat 1. angka 18 teIah di1yatakan bahwa PAD

adaJah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Perda

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan pajak

daerah dan retri>usi daerah. Pemeri1tah daerah harus memperhatikan UU
No.28J2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. beserta peraturan

pendukung lainnya dalam menentukan Penla yang terkait dengan pajak daerah

dan retribusi daerah. Sumber-sumber PAD menurut UU No.33I2004, Pass' 6,

ayal (1) dan juga PP No.5812005, Pasal 22. ayat (1) berasal dari: (i) Pajak

Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (ii) Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan; dan (IV) Lain-lain PAD yang sah. Termasuk kornponen PAD yang

berasal dan hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD).

• Badan PerelICaII38flPembangunan Kola Mojokerto
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Pos hasl pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; pada tahun

2009 rnemben"kan konbiJusi sekitar rp 1,09 miliar atau seklar 4 % dan PAD,

dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi rp 6 mliar atau sekitar

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokerto, diolah

NO.URUT Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1.1 PENDAPATAN ASU DAERAH 100% 100% 100% 100% 100%

1.1. 1 Pendapatan Pajak Oaerah 23% 23% 30% 30% 34%

1.1.2 Pendapatan Retribusi Oaerah 57% 62% 55% 52% 13%

Pendapalan Hasil PengeJoIaan Kekayaan 4% 4% 6% 5% 5%1 .1.3 Oaerah Yang Dipisal*an

1.1.4 Lain lain Pendapatan AsIi Daerah yang Sah 16% 11% 9% 13% 48%

.

TabeI3.10: Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto 2009-2013(%)

Sumber: DPPKA, d.oIah
PAD di Kota Mojokerto. seIama kurun waktu 2009-2013 didominasi dan

pos pendapatan pajak daerah. yang dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan pertumbuhan yang s1ab1 sebesar 37%, dari 6.42 milyar pada tahun

2009 meningkat menjadi 21.54 milyar pada tahun 2013. Untuk pos hasil retribusi

daerah di Kota Mojokerto selama tahun 2009-2012 mengalami perkernbangan

yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan setiap lahunnya 21%. Perolehan

pendapatan tertinggi dan pos rebi>usi daerah ten:apai pads tahun 2012 sebesar

28.04 milyar, dan kemlKlian turun menjadi 8.34 milyar pada tahun 2013.

NO. RahH'ata
URUT Uraian 2010 2011 2012 2013 pertumbuhan

1.1 PENDAPATAN ASU DAERAH 12% 33% 27% 18% 23%

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 13% 74% 27% 35% 37%

1.1.2 Pendapatan Retribusi Oaerah 22% 19% 20% -70% -2%

, Pendapalan HasHPengelolaan Kebyaan
1.1.3 Daerah Yang Dipisahkan 19% 98% -6% 27% 34%

1.1.4 Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -26% 8% 90'1(, 333% 101%

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2013(%)Tabel3.9.

secara keseluruhan. Hal Wii berarti kebubJhan pendanaan Kola Mojokerto masih

memi.iki ketergantungan yang tilggi temadap dana Pemetintah Pusat.

• Badan PerencaI .... Pembangman Kota Mojokerto



2. Pendapatan Dana Perimbangan

Oalam penjelasan UU 00.3312004 teIah dinyatakan bahwa dana

perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dan APBN yang

terdiri alas dana bagi hasil (DBH), dana aIokasi umum (DAU), dan dana aIokasi

khusus (OAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan unbJk membantu daerah

dalam mendanai kewenangannya, juga ber1ujuan untuk mengurangi

ketimpangan sumber pendanaan pememtahal antara pusat dan daerah serta
untuk mengurmgi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Ketiga

komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dan

pemenntah serta merupakan sabJ kesatuan yang utuh. Dalam praktekoya, dana

perinbangan dalam APBD secara umum berasaI dan: dana bagi hasiI (bagi hasil

pajak, bagi hasil bukan pajak), OAU, OAK dan dana perinbangan dan

pemerintah provinsi. Bagi hasil pajak meIiputi: pajak bumi dan bangunan (PBB),

bea peroIehan hak atas tanah dan bangunan (BHPTB), bag; had pajak

penghasilan pasal 21, bagi hasil pajak penghasilan pasal 25129. sedang bagi

hasil bukan pajak terdii dan: provisi sumber days hutan. iuran eksplorasi dan

eksploitasi, pungutan pengusahaan perikanan dan minyak bumt Khusus bagi

hasil pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya UU nO.2812009

tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kelak akan mumi menjadi pajak

daerah.

5% dari pad 2013. Pos hasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

mengalami kenaikan yang stab. dengal rata-nIta pertgnbuhan pertahun 34%.

sementara, pos lain-lain pad yang sah pada tahun 2009 membenkan kontribusi

sekitar Rp.4,62 miliar atau sekitar 16% dari PAD. meningkal menjadi Rp.31.1

mDiar atau sekitar 48% dan PAD pada tahun 2013.

• Badan PerellCalsaarl PembanglRUl Ko1a Mojokerto
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3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Mojokerto selama

periode tahun 2009-2013 terdiri dari dana hibah dan dan pendapatan lainnya.

Proporsi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah tahun 2013

mencapai 0,38%. Proporsi pendapatan ini dari tahun ke tahun cenderung

fluktuatif. Proporsi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah

yang tertinggi pada tahun 2011 sebesar 9,87%. Pada tahun 2013 realisasi pos

Proporsi dana perimbangan terhadap APBO Kota Mojokerto tahun 2013

masih relatif besar (dapat dilihat pada tabel 3.1) yakni mencapai 86%. Hal ini

berarti Kota Mojokerto dalam pendanaan daerah masih tergantung dengan

pemerintah pusat. Jumlah dana dana perimbangan yang diterima Pemkot

Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun pada akhir 2013

realisasi dana perimbangan mengalami penurunan dari yang ditargetkan. Pada

tahun 2013 realisasi dana perimbangan 88,62% atau sebesar 438,58 milyar dari

target sebesar 494,88 milyar. Capaian realisasi untuk OAU sebesar 91,67% atau

sebesar 394,91 milyar dari target 354,45 milyar, sedangkan capaian OAK

mencapai 30% atau sebesar 6,38 milyar dari target 21,28 milyar.

Gambar 3.8 Dana Perimbangan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009-2013
dalam Milyar Rupiah

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokerto, diolah)
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3.2.2.2 Analisis Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari

besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang

dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kota Mojokerto.

Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen

utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai

dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan

riil penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan potensi daerah.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok

belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Kepmendagri Nomor 29

Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung

berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59

Tahun 2007. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari

jenis belanja (a) belanja pegawai, (b) belanja bunga, (c) belanja subsidi, (d)

Gambar 3.9 : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Mojokerto
tahun 2009-2013 dalam Milyar Rupiah

(Sumber Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokerto, diolah)
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lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 98,88% atau sebesar 1,93

milyar dari target 1,95 rnilyar.
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Keseluruhan belanja pada tahun anggaran 2013 mencapai Rp. 392,83

milyar yang terdiri dari atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 357,60 milyar

dan belanja lang sung yang mencapai sebesar Rp. 35,23 milyar. Realisasi

keseluruhan mencapai 62,69% yang terdiri dari belanja tidak lang sung dapat

direalisasikan 71,91 %%, sedangkan untuk belanja langsung dapatdirealisasikan

sebesar 33,86%. Data mengenai belanja daerah tersaji dalam tabel 3.8.

Gambar 3.10: Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

dalam Milyar Rupiah

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokerto, diolah)
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belanja hibah, (e) belanja bantuan sosiai, (f) belanja bagi hasil, (g) belanja

bantuan keuangan, dan (h) belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis

belanja (a) belanja pegawai, (b) belanja barang dan jasa, dan (c) belanja

modal.
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Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokerto, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa APBD Kota Mojokerto relatif

kurang baik dari SISI Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk

Belanja Aparatur lebih mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD

Belanja daerah merupakan bentuk pengeluaran daerah untuk

mewujudkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan di daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Mojokerto dalam lima

tahun terakhir perlu dievaluasi agar dapat diarahkan untuk meningkatkan

efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas, berdasarkan tujuan, sasaran dan

prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, guna menjaga agar program

program pembangunan strategis dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu pengelolaan belanja daerah Kota Mojokerto juga perlu

diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tug as dan fungsi setiap

SKPD dalam melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah

yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu diharapkan agar setiap

peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan setiap SKPD dapat

terukur dan diikuti peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Total belanja Total pengeluaranuntuk
pemenuhan (Belanja + Proporsi

Uraian kebutuhan Pembiayaan (%)
No aparatur (Rp) Pengeluaran)

(a) (b) (a) I (b)
x 100%- --

1 Tahun 6_ngg_aran2010 169,903,559,000.00 233,620,086,700.00 73%

2 Tahun Anggaran 2011 179,584,471,055.00 251,136,220,850.00 72%

3 Tahun Anggaran 2012 219,484,675,050.00 283,906,915,530.00 77%

4 Tahun_6_ng_garan2013 254,793,970,300.00 318,914,777,450.00 80%

Sedangkan bila dilihat dari proporsi pengggunaan anggaran berdasarkan

APBD Kota Mojokerto periode Tahun Anggaran 2010 sampai 2013 rata-rata

rasio prosentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan

Pengeluaran hanya rata-rata sebesar 75% seperti dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.12: Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2010-2013

!IBadan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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3.2.2.3. Analisis Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit

dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengelolaan pendapatan daerah akan

menekankan pada keserasian antara kebutuhan biaya dan pendapatan. Prinsip

bahwa nilai tam bah pendapatan daerah akan digunakan sebesar-besarnya untuk

kesejahteraan rakyat merupakan. upaya mobilitas sumber daya lokal melalui

peningkatan pendapatan daerah tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi

sumber daya, dengan konsekuensi adanya efisiensi biaya/ belanja daerah.

Penerimaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran.

Kebijakan penenmaan pembiayaan mencakup (1) sisa lebih perhitungan anggaran

pada tahun anggaran sebelumnya (SILPA); (2) pencairan dana cadangan; (3) hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) penerimaan pinjaman daerah; (5)

Evaluasi selama tahun anggaran 2008 sampai dengan 2013, dalam

pelaksanaan anggaran daerah Kota Mojokerto, masih dirasakan adanya

permasalahan di dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh unit-unit

kerja, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah. 8elajar dari

pengalaman sebelumnya, perlu terus dilakukan peningkatan kemampuan

aparatur pengelola keuangan daerah melalui kegiatan pelatihan secara berkala

serta penggalangan kerjasama dengan konsultan dalam rangka peningkatan

pengelolaan keuangan daerah oleh seluruh SKPD.

Dalam PP Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

dinyatakan bahwa setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan

keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program

dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran

dan hasil tersebut. Artinya, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem

anggaran berbasis pad a kinerja.

Untuk itu kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Mojokerto

didasarkan pad a pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pad a pencapaian

hasil dan output yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
~~
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penerimaan kembali pemberian pinjaman; (6) penerimaan piutang daerah; (7)

penerimaan dana bergulir; dan (8) penerimaan hasil penarikan.

Penerimaan pembiayaan selama tahun anggaran 2013 meliputi SILPA dan

penerimaan piutang daerah. Besaran SILPA mencapai Rp 174,3 milyar, sedangkan

penerimaan daerah Rp. 65,74 milyar dengan capaian sebesar 99,72%. Penerimaan

daerah tahun 2013 berasal dari SILPA anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp

63,67 milyar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman modal bergulir sebesar

Rp. 2 milyar.

· Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
~. :,#
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Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri

dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan

pembiayaan merupakan alokasi anggaran yang dilakukan untuk menguatkan

struktur pendapatan yang antara lain dapat berasal dari pinjaman daerah, SILPA,

dana cadangan daerah dan hasil divestasi aset daerah. Pengeluaran

pembiayaan dilakukan sebagai konsekuensi kebutuhan yang mendesak yang

antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian

pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat

3 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat

2 berikut penjelasannya dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pembiayaan

daerah Kota Mojokerto diarahkan agar jumlah akumulatif defisit anggaran, jika

terjadi, tidak melebihi 3% dari PDRB tahun bersangkutan.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahunanggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Struktur pembiayaan

meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari

keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk

menutup defisit anggaran.

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat

3 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat

2 berikut penjelasannya dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pembiayaan

daerah diarahkan agar jumlah akumulatif defisit anggaran, jika terjadi, tidak

melebihi 3% dari PDRB Kota Mojokerto tahun bersangkutan.

Kebijakan yang diterapkan dalam pembiayaan daerah Kota Mojokerto

adalah sebagai berikut.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan

daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

daerah dalam lima tahun terakhir, proyeksi/target lima tahun ke depan dalam

rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Dalam memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2015 diperlukan

beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto rata-rata per tahun

diperkirakan 7,48 - 7.58

2. Dana Alokasi Umum diasumsikan secara reguler naik 10% setiap tahun

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

3. Tingkat inflasi daerah selama lima tahun ke depan diperkirakan sebesar

5,00±1 setahun.

4. Adanya pengalihan pajak dari pusat ke daerah dan optimalisasi

pemungutannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah lebih dari 20%

per tahun sebagai perimbangan daerah.

Pendapatan daerah Kota Mojokerto tahun 2015 diperkirakan akan

mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 10%, sedangkan kebutuhan Belanja

Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 15,96%,.

1. Surplus anggaran dapat dimanfaatkan/dialokasikan dalam SILPA, dana

cadangan, dan investasi jangka panjang sebagai sumber penerimaan

pembiayaan.

2. Dalam hal terjadi defisit anggaran, maka akan ditutup dari penerimaan

pembiayaan yang berasal dari SILPA pada Tahun sebelumnya.

3. Untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat

wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

4. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, pengeluaran pembiayaan diarahkan

untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi profit guna

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga diprioritaskan bagi koperasi dan

UMKM yang diharapkan dapat menghasilkan sharing profit sehingga dapat

meningkatkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kinerja koperasi

dan UMKM

~_ Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
~
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3.2.3. Neraca Daerah
Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa

aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana. Neraca daerah merupakan salah satu

laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan

peraturan pemerintah. Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber

daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah mempunyai arti penting, yaitu :

Menimbang kecenderungan tersebut, untuk kedepannya, angka batas 3%

dari PDRB dapat dijadikan ukuran untuk besarnya defisit APBD yang

diperkenankan. Semakin lebih sedikit dari angka tersebut semakin baik

pembiayaan daerah. Melihat kecenderungan kondisi pembiayaan daerah Kota

Mojokerto selama lima tahun ke depan, maka sangat diperlukan ketaatan dan

kontinyuitas dalam menjalankan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah, sehingga peningkatkan kapasitas dan kemandirian kemampuan

keuangan daerah dapat dicapai disertai dengan efisiensi anggaran untuk

pembiayaan pembangunan Kota Mojokerto.

Sumber: Dispenda Kota Mojokerto, 2013 (diolah)

PROYEKSIPDRB
ITAHUN (AHDB) DEFISIT APBD %

2015 4.85 154.16 3.15%
-

Tabel 3.15. Proyeksi Surplus Dan Defisit APBD Kota Mojokerto
Tahun 2015

Berdasarkan perkembangan kondisi riil keuangan daerah Kota Mojokerto

lima tahun lalu (tahun 2008-2013), defisit anggaran tahun 2015 tumbuh sebesar

15%.

Sumber : Dispenda Kota Mojokerto, 2013 (diolah)

Pendapatan

Proyeksi Daerah Belanja Daerah Surplus (Defisit)

2015 407.91 562.06 (154.16)

Tabel 3.14. Tabel Surplus (Defisit) Belanja dan Belanja Daerah
(dalam milyar rupiah)

, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
~.
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1. Memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai

likuiditas keuangan daerah.

2. Memberikan informasi kepada rnanajernen pemerintah daerah tentang

fleksibilitas keuangan (financial flexibility)

3. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance)

Prinsip pengelompokan neraca ada 3, yaitu :

1. Pengelompokkan aset menurut tingkat likuiditasnya

2. Pengelompokkan kewajiban didasarkan pada jatuh temponya

3. Pengelompokan ekuitas didasarkan pada tingkat perubahannya

Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana

Setiap elemen utarna neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang

lebih terinci Data selengkapnya mengenai neraca daerah Pemkot Mojokerto

disajikan pada label 3.14 dan dari neraca tersebut dapat diketahui besarnya

kekayaan dan kewajiban serta modal yang diliki oleh Pemkot Mojokerto.

ill Badan PerenCClnaan Pembangunan Kota Mojokerto
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rata-rata
Kode REK Uraian pertumbuhan

(%)
-- _.

1 ASET_._

1. 1 ASET LANCAR
1.1.1 Kas 99%

1.1.2 Investasi Jangka Pendek 0%

1.1.3 Piutang 173%

1.1.4 Piutanq LairHain 112%

1.1.5 Persediaan 145%

Perryisihan Piutang Tidak Tertagih

JUMLAH ASET LANCAR 103%
1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG ._-

1.2.1 Investasi Non Permanen 0%
--

1.2.2 Investasi Permanen 89%-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 89%

1 3 ASETTETAP
1.3.1 Tanah 105%

1.3.2 Peralatan dan Mesin 123%.-
1.3.3 Gedun_g dan Bangunan 114%.- -

1.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 114%

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 118%

1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan 86%

1.3.7 Akumulasi Penyusutan 0%

JUMLAH ASET TETAP 111%

1.4 _PANACADANGAN--
1.4.1 Dana Cadanqan 0%

JUMLAH DANA CADANGAN 0%

1.5 ASET LAINNYA

1.5.1 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0%

1.5.2 _lj3gihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0%
--

- -- --

1.5.3 JS.emitraan dengan Pihak Ketiga 0%-- - ._

Oi sisi neraca daerah, total aset lancar pemerintah Kota Mojokerto yang
tercatat sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 379.639.549.692.35,

mengalami kenaikan sebesar 3 persen dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan

data necara daerah, rata-rata pertumbuhan aset tetap daerah tahun 2009-

2013 sebesar 11 persen. Pada tahun 2013, aset yang paling besar

peningkatannya adalah pada aset tanah yang meningkat sebesar Rp
642.237.368.628 atau 5 persen selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.15. Rata-Rata Tingkat Pertumbuhan Aset

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokerto

rata-rata
Kode REK Uraian pertumbuhan

(%)

1.5.4 AsetTidak Berwujud 0%
1.55 Aset Lain-lain 0%

JUMLAH ASET LAINNYA 228%
JUMLAH ASET 110%

2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1 Utang Perhitungan Rhak Kebga (PRC) 0%
2.1.2 Utang Bunga 0%
2.1.3 Utang Pajak 0%
2.1.4 Bagian La near Utang Jangka Panjang 0%
2.1.5 Pendapafan Diterima Dimuka 0%
2.1.6 r-~tang Jangka Pendek Lainnya 0%--

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0%
2.2.1 Utang Datam Negeri 0%
2.2.2 Utang Luar Negeri 0%

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0%
JUMLAH KEWAJIBAN 0%

--I--

3 EKUITAS DANA-

3.1 EKUITAS DANA LANCAR
3.1.1 Ssa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 99%
3.1.2 Cadangan untuk Piutang 127%
31.3 Cadangan untuk Persediaan 145%

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang
3.1.4 Jangka Pendek 0%
3.1.5 Pendapatan yang Ditangguhkan 0%

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 101%-

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI
3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 89%.-

3.2.2 Diinvestasikan dalam AsetTeta[2 111%-- -
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk

.32.3 Dana Cadangan) 228%
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran

3.2.4 hutang Jangka Panjang 0%
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS

3.3 DANA CADANGAN 110%
3.3.1 Dimvestasikan dalam Dana Cadangan 0%-- _-

JUMLAH EKUITASDANA CADANGAN 0%
JUMLAH EKUITAS DANA 110%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 110%

Ilia Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
~
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Berdasarkan pada tabel 316. menggambarkan bahwa struktur neraca

Pemkot Mojokerto sangat bag us, dim ana jumlah aset sebesar 100%, diikuti

dengan kewajiban hanya sebesar 0,47% dan jumlah ekuitas dana sebesar

99,53%. Sejak tahun 2008 - 2012 pos aset tetap dominan sebesar 88,60% -

91,45% dan rnenunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, yang

menunjukkan kekayaan dalam bentuk aset tetap yang besar, sedangkan pada

pos-pos lainnya seperti aset lancar, investasi jangka panjang dan aset lainnya

bersifat fluktuatif. Kewajiban jangka pendek hanya sebesar 0,47% nilainya kecil

sekali tetapi ekuitas dana investasi sebesar 94,74% serta ekuitas dana lancar

sebesar 4,79%, hal ini menggambarkan modal yang dimiliki Pemkot Mojokerto

besar sekali.

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokertc

KD. 2008 2009 2010 2011 2012 IREK URAIAN
% % % % %

1 ASET

1.1 ASET LAN CAR 8.32 3.20 2.11 4.22 5.26

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 302 2.80 2.89 1.07 1 70

1.3 ASET TETAP 88.60 93.22 93.34 92.98 91.45

1.4 DANA CADANGAN 000 0.00 0.00 0.00 000

1.5 ASET LAINNYA 0.06 0.78 1.67 1.73 1.59

--_

JUMLAH ASET 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0.00 0.0007 000 0.0001 0.4688
2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 000 0.00 000 000 000

-- - -- -_.

JUMLAH KEWAJIBAN 0.00 0.0007 0.00 0.0001 0.4688--

3 EKUITAS DANA
3.1 EKUITAS DANA LANCAR 8.32 3.20 2.11 4.22 4.79
3.2 EKUITAS DANA INVESTASI 91.68 96.80 97.89 95.78 94.74
3.3 EKUITAS DANA CADANGAN 000 0.00 0.00 000 000

JUMLAH EKUITAS DANA 100.00 100.00 100.00 100.00 99.53---

---
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DANA

Tabel 3.16 Struktur Neraca Pemkot Mojokerto
Tahun 2008 - 2012 dalam prosen

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
#--
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Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan

dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan

sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset

terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana

cadangan, dan (v) aset lainnya. pada tahun 2012, Pemkot Mojokerto memiliki

aset sebesar Rp 1.513.037.968452,65. Jumlah aset ini naik bila dibanding

dengan tahun sebelumnya. Aset yang terbesar nilainya adalah aset tetap

sebesar Rp 1.383.622.482.618,11, diikuti dengan aset lancar sebesar Rp

79.639.549692,35, investasi jangka panjang sebesar Rp 25.663.196.581,19,

dan aset lainnya sebesar Rp 24.112.739.561,00.

2. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

tanqqunqjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban mernberikan informasi

tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga

terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi

dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pada tahun

2012 jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemkot Mojokerto adalah

sebesar Rp 7.093.366.688,55. Kewajiban yang terbesar adalah kewajiban jangka

pendek sebesar Rp 7.093.366.688,55, yang diharapkan harus diselesaikan

dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sementara itu,

kewajiban jangka panjang, yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih

dari 12 bulan, adalah sebesar Rp 0,00.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban

pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas

dana investasi, dan (iii) ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar adalah

selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi

merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset

lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka

panjang sebesar Rp 1.433.398.418.760,30. Ekuitas dana cadangan merupakan

kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk

3.2.3.1. Elemen Utama Neraca Daerah
1. Aset

II Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
%-~
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Sumber: LaporanRealisasiAnggaranPemkotMojokerto,diolah
Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah dalam

melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh,

semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan

perhitungan, nilai rasio lancar neraca keuangan pemkot mojokerto tahun 2008

sebesar -, tahun 2009 sebesar 4878,57 dan tahun 2010 sebesar -, tahun 2011

sebesar 32579,57, tahun 2012 sebesar 11,227. Nilai yang diperoleh ini

mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset

lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya.

Quick ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena quick

ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya
ratio ini tidak kurang dari 1 atau 100%. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai

quick ratio neraca keuangan Pemkot Mojokerto tahun 2008 sebesar -, tahun

2009 sebesar 4634,72 dan tahun 2010 sebesar -, tahun 2011 sebesar 30577,53,

tahun 2012 sebesar 9,91. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa

kemampuan aset lancar Pemkot Mojokerto setelah dikurangi persediaan,

mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka

pendeknya.

No Rasio Likuiditas 2008 2009 2010 2011 2012
1 Rasio lancar - 4878.871 - 32579.57 11.22733

2 Quick Ratio - 4634.722 - 30577.53 9.9116
-

3.2.3.2. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah

Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan

daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan

quick ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka
pendek,sedang quick ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi

dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.17. Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kota Mojokerto

tujuan tertentu di masa mendatang sebesar Rp 0,00 Nilai ekuitas dana Pemkot

Mojokerto mencapai Rp1.505.944.601.764,1 0
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3.3. Arah Pengelolaan Dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1. Kebijakan Umum Anggaran

Arah kebijakan keuangan daerah memuat tentang kebijakan yang akan
ditempuh oleh Pemkot Mojokerto berkaitan dengan pendapatan daerah,

pembiayaan daerah dan belanja daerah berdasarkan hasil analisis yang telah

dilakukan. Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Mojokerto, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap

aset tahun 2008 sebesar -, tahun 2009 sebesar 0,000007 dan tahun 2010

sebesar -, tahun 2011 sebesar 0,000001 dan tahun 2012 sebesar 0,004688.

Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap

asset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan

selama tahun 2008-2012 cukup kuat untuk membayar jika Pemkot Mojokerto
melakukan pinjaman ke kreditor.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan

kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai

rasio tahun 2008 sebesar - , tahun 2009 sebesar 0,000007 dan tahun 2010

sebesar - , tahun 2011 sebesar 0,000001 dan tahun 2012 sebesar 0,004710.
Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap

ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar
kewajibannya.

,------ _.

No Rasio Solvabilitas 2008 2009 2010 2011 2012

1 Rasio kewajiban terhadap
aset - 0.000007 - 0.000001 0.004688

2 Rasio kewajiban terhadap
ekuitas - 0.000007 - 0.000001 0.004710

--_. -- -

3.2.3.3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca

keuangan daerah, rasio solvablitas yang digunakan adalah rasio kewajiban

terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap

aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap

ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.
Tabel 318. Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Kota Mojokerto
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Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Permendagri Nomor 21

Tahun 2011, diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penyusunan APBD

sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musrenbangda

yang hasilnya dituangkan dalam dokumen RKPD, selanjutnya dipergunakan

sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari PAD,

dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD Kota

Mojokerto terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana

perimbangan bersumber dari dana bagi hasil, DAU dan DAK.

Sesuai prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan

kewenangan daerah dilaksanakan melalui pengaturan alokasi sumber dana

daerah guna meningkatkan kinerja daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan dan pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut,

pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah

diharapkan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat, membuka

kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat utamanya

UMKM di berbagai bidanq.

3.3.2. Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah menjadi perencanaan pembangunan

daerah dari sisi keuangan daerah lima Tahun ke depan dengan memperhatikan

kondisi realisasi sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, dana

perimbangan, dan sumber lain yang sah. Pendapatan daerah tersebut

merupakan sumber utama belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tercermin dalam APBD.

Denqan memperhatikan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri

dari PAD, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka

arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

upaya pencapaian target PAD antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan
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intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Intensifikasi pendapatan
dilakukan melalui peningkatan kualitas pemungutan pajak dan retribusi,

peningkatan pelayanan dan debirokrasi aturan yang memudahkan
masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi,

peningkatan sosialisasi tentang pembayaran pajak dan retribusi, penertiban

reklame-reklame liar, serta peningkatan manajemen pengelolaan pajak,

retribusi, dan sumber-sumber PAD lainnya. Kegiatan ekstensifikasi PAD

dilakukan melalui upaya perluasan sumber-sumber pendapatan asli daerah,
baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan

daerah, maupun lain-lain sumber pendapatan asli yang sah.

2. Dalam meningkatkan pendapatan dari dana perimbangan, Pemkot Mojokerto

berupaya meningkatkan perolehan dana dari bagi hasil pajak/bukan pajak,

antara lain melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya
PBB dalam bentuk pelayanan langsung pembetulan obyek dan subyek PBB,

updating obyek dan subyek PBB, sosialisasi PBB dan BPHTB kepada aparat
RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat. Upaya ini cukup berhasil, terbukti

adanya peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun. Selain itu juga

diupayakan adanya peningkatan perolehan DAU dan DAK melalui usulan

program/kegiatan kepada pemerintah pusat.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari dana hibah, dana

darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan

dari Pemerintah Provinsi atau Pemda lainnya. Besar kecilnya pendapatan

dari sumber ini juga ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Untuk

meningkatkan pendapatan dari sumber ini Pemkot Mojokerto berupaya
meningkatkan perolehan dana terutama dari bagi hasil pajak, hibah dan

bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

Mengacu pada kebijakan di atas, maka belanja daerah diharapkan dapat

mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan

potensi daerah.

3.3.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Struktur pembiayaan
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meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari
keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk
menutup defisit anggaran.

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat
3 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat

2 berikut penjelasannya dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pembiayaan

daerah diarahkan agar jumlah akumulatif defisit anggaran, jika terjadi, tidak
melebihi 0,3% dari PDRB Kota Mojokerto tahun bersangkutan.

Kebijakan yang diterapkan dalam pembiayaan daerah Kota Mojokerto

adalah sebagai berikut.

1. Surplus anggaran dapat dimanfaatkan/dialokasikan dalam SiLPA, dana

cadangan, dan investasi jangka panjang sebagai sumber penerimaan

pembiayaan.
2. Dalam hal terjadi defisit anggaran, maka akan ditutup dari penerimaan

pembiayaan yang berasal dari SiLPA pada Tahun sebelumnya.

3. Untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat

wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

4. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, pengeluaran pembiayaan diarahkan

untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi profit guna
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga diprioritaskan bagi koperasi dan

UMKM yang diharapkan dapat menghasilkan sharing profit sehingga dapat

meningkatkan pendapatan daerah sekaliqus meningkatkan kinerja koperasi
dan UMKM.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan

daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

daerah dalam lima tahun terakhir, proyeksi/target lima tahun ke depan dalam

rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat

dalam tabel berikut

Dalam memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2014 hingga tahun
2019 diperlukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto rata-rata per tahun

diperkirakan 7,48 - 7.58
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2. Dana Alokasi Umum diasumsikan secara reguler naik 10% setiap tahun
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

3. Tingkat inflasi daerah selama lima tahun ke depan diperkirakan sebesar
5,00±1 setahun.

4. Adanya pengalihan pajak dari pusat ke daerah dan optimalisasi

pemungutannya akan meningkatkan pendapatan asf daerah lebih dari 20%

per tahun sebagai perimbangan daerah.
3.3.2.2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah Kota Mojokerto selama lima
tahun terakhir (2008-20013), kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih

sangat kecil jika dibandingkan dengan dana perimbangan. Oleh karena itu

penguatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber

pendapatan daerah perlu terus dilakukan untuk memantapkan sumber

pendapatan daerah yang tangguh dan menjaga kesinambungan pelayanan
publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain,
upaya peningkatan PAD seringkali menimbulkan permasalahan dengan

masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan

retribusi ataupun penetapan tarif sering dikeluhkan masyarakat yang akhirnya

justru menjadi penghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu diterapkan

terobosan baru sebagai kebijakan daerah Kota Mojokerto dalam peningkatan
PAD tahun 2014-2019, yaitu dengan

a. Peningkatan administrasi dan manajerial pengelolaan

Pengembangan dan perbaikan sistem administrasi pendapatan daerah

harus terus ditingkatkan, mulai dari kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan,

pemungutan dan pembukuannya. Dengan semakin baiknya tatalaksana sistim

pendapatan daerah, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga
menjadi faktor pendorong motivasi masyarakat untuk patuh dan tertib dalam

pembayaran pajak dan retribusi.

Secara teknis, administrasi pendapatan daerah diatur dalam Permendagri

Nomor 43 Tahun 1999 tentanq Manual Pendapatan Daerah, dan pada saat ini

sudah dilaksanakan dengan baik. Kedepannya, untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat yang cepat, tepat, ramah dan dapat dipertanggung
jawabkan, perlu dikembangkan kearah standar pelayanan yang bersertifikasi

seperti melaksanakan sistem ISO 9001-2000, sehingga pengelolaan

pendapatan daerah dapat dioptimalkan menjadi sumber penerimaan riil yang
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3.3.3. Belanja Daerah

3.3.3.1. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Selanja daerah merupakan bentuk pengeluaran daerah untuk

mewujudkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

semakin meningkat bagi pembiayaan pembangunan Kota Mojokerto. Selain itu,

manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas

sumber daya manusia serta penyederhanaan sistem dan prosedur.

b. Optimalisasi peran SUMO dan swasta

Peningkatan pendapatan daerah dapat didorong dengan peningkatan

peran SUMO dan swasta. Investasi perusahaan milik daerah (SUMO) dan swasta

dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi daerah (engine of growth dan center of economic activity), Semakin

meningkat investasi yang dilakukan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah serta menimbulkan multiplier effect yang besar bagi masyarakat.

Peningkatan investasi didorong dengan membangun iklim usaha yang

kondusif di Kota Mojokerto dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah,

menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan-kebijakan agar

tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota maupun

antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim

ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan

keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan

menyederhanakan prosedurnya.

Selain dengan peningkatan PAD, peningkatan penerimaan daerah dapat

didorong juga dengan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil. OAU perlu

dikelola sebaik-baiknya meskipun relatif sulit memperkirakan jumlah realisasinya

karena tergantung pemerintah pusat. OAK dapat diupayakan peningkatannya

melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk

dibiayai dengan OAK, Sagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian

daerah, sehingga dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan

berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh

karenanya Pemkot Mojokerto harus mendorong meningkatnya aktifitas

perekonornian.
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pembangunan di daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Mojokerto tahun

2015 akan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan

proporsionalitas, berdasarkan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang

telah ditetapkan, guna menjaga agar program-program pembangunan strategis

dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu pengelolaan belanja daerah Kota Mojokerto juga diarahkan

untuk menunjanq efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap SKPD dalam

melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi

tanggung jawabnya. Oleh karena itu diharapkan agar setiap peningkatan alokasi
anggaran belanja yang direncanakan setiap SKPD dapat terukur dan diikuti

peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi selama tahun anggaran 2008 sampai dengan 2013, dalam

pelaksanaan anggaran daerah Kota Mojokerto, masih dirasakan adanya

permasalahan di dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh unit-unit
kerja, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah. Belajar dari

pengalaman sebelumnya, perlu terus dilakukan peningkatan kemampuan

aparatur pengelola keuangan daerah melalui kegiatan pelatihan secara berkala

serta penggalangan kerjasama dengan konsultan dalam rangka peningkatan

pengelolaan keuangan daerah oleh seluruh SKPD.

3.3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah
Dalam PP Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

dinyatakan bahwa setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan

keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program

dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran

dan hasil tersebut. Artinya, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem

anggaran berbasis pada kinerja.
Untuk itu kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Mojokerto

didasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian

hasil dan output yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan belanja daerah

di Kota Mojokerto di tahun 2015 akan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:
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3.3.4. Pembiayaan Daerah

3.3.4.1. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri

dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan

pembiayaan merupakan alokasi anggaran yang dilakukan untuk menguatkan

struktur pendapatan yang antara lain dapat berasal dari pinjaman daerah, sisa

lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dana cadangan daerah dan hasil divestasi

aset daerah Pengeluaran pembiayaan dilakukan sebagai konsekuensi

kebutuhan yang mendesak yang antara lain digunakan untuk pembayaran

1. Orientasi pada kinerja dan kepentingan publik

Penggunaan anggaran belanja yang berbasis dan berorientasi pada kinerja

mempunyai implikasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran, karena

setiap aktivitas yang memerlukan anggaran harus meningkatkan kinerja

yang terukur melalui output yang dihasilkan, sehingga pelayanan kepada

masyarakat dapat terus ditingkatkan.

2. Prioritas pembangunan

Proporsionalitas pengelolaan anggaran belanja perlu diterapkan

berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, guna menjaga

agar program-program pembangunan strategis Kota Mojokerto dapat

dilaksanakan dengan baik.

3. Indikator pencapaian kinerja

Setiap alokasi belanja daerah di tiap kegiatan pembangunan harus disertai

indikator pencapaian kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelaksana kegiatan pembangunan.

4. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja harus dipublikasikan dan dipertanggung

jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti

bahwa masyarakat mudah dalam mengakses informasi belanja. Untuk

pertanggungjawaban belanja, tidak hanya pada aspek administrasi

keuangan saja, tetapi juga mencakup proses, keluaran dan hasil dari

penggunaan anggaran belanja daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Menimbang kecenderungan tersebut, untuk kedepannya, angka batas 3%

dari PDRB dapat dijadikan ukuran untuk besarnya defisit APBD yang

diperkenankan. Semakin lebih sedikit dari angka tersebut semakin baik

pembiayaan daerah. Melihat kecenderungan kondisi pembiayaan daerah Kota

Mojokerto selama lima tahun ke depan, maka sangat diperlukan ketaatan dan

Sumber: Dispenda Kota Mojokerto, 2013 (diolah)

-

PROYEKSI PDRB
TAHUN (AHDB) DEFISIT APBD %- -
2015 4.85 154.16 3.15%

._

2016 5.38 169.57 3.17%

Rata-rata 3.16%

Tabel 3.23: Proyeksi Surplus Dan Defisit APBD Kota Mojokerto
Tahun 2015 sId 2016

Berdasarkan perkembangan kondisi riil keuangan daerah Kota Mojokerto

lima tahun lalu (tahun 2008-2013), defisit anggaran tahun perencanaan 2015 dan

tahun maju 2016 tumbuh sebesar 15%.

Sumber: Dispenda Kota Mojokerto, 2013 (diolah)

muyar
Pendapatan

Proyeksi Daerah Belanja Daerah Surplus (Defisit)
2015 407.91 562.06 (154.16)
2016 448.70 618.27 (169.57)

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan

penyertaan modal oleh pemerintah.
Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat

3 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat

2 berikut penjelasannya dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pembiayaan

daerah Kota Mojokerto diarahkan agar jumlah akumulatif defisit anggaran, jika

terjadi, tidak melebihi 3% dari PDRB Tahun bersangkutan.
3.3.4.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pendapatan daerah Kota Mojokerto tahun perencanaan 2015 dan tahun

maju 2016 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 10%,

sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diperkirakan akan mengalami

pertumbuhan rata-rata sekitar 15,96%,.
Tabel 3.22: Tabel Surplus (Defisit) Belanja dan Belanja Daerah (dalam

'1 )

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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3.4. Proyeksi Kerangka Pendanaan

3.4.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Periode

Sebelumnya

Analisis tefhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan

untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan

yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Befanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar

serta tidak dapat ditunda setiap tahun oIeh pemerintah daefah. BeIanja wajib

untuk belanja tidak langsung adaIah beIanja pegawai. beIanja bunga. belanja

bagi hasil untuk pernemtah desa dan beIanja bantuan keuangan untuk

pemerintah desa. Total belanja wajib tersebut mencapai Rp.216.845.624.807.00

atau 60,51% dari belanja tidak langsung pada tahun 2013. Belanja pegawai

mendominasi pengeluaran wajib tersebut yang mencapai 99.79% pada tahun

kontinyuitas dalam menjalankan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah. sehingga peningkalkan kapasitas dan kemandirian kemampuan

keuangan daerah dapat dicapai disertai dengan efisiensi anggaran untuk

pembiayaan pembangunan Kota Mojokerto.

3.3.4.3. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.
Kebijakan yang diterapkan dalam pembiayaan daerah Kota Mojokerto

tahun 2015 adaIah sebagai berikut :

1. Surplus anggaran dapat dirnanfaatkan/di daIam SiLPA, dana

cadangan dan investasi jangka panjang sebagai sumber penerimaan

pembiayaan.

2. Dalam hal terjadi defisit anggaran. maka akan ditutup dari penerirnaan

pembiayaan yang berasal dari SiLPA pada tahun sebelumnya.

3. Untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat

wajib, antara lain untuk pembayaran hulang pokok yang teIah jatuh tempo.

4. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi. pengeluaran pembiayaan diarahkan

untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi profit guna

meningkatkan pelayanan kepada masyarakal

5. Penyertaan modavpinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi kopemsi dan

UKM di Kota Mojokerto yang di1arapkan dapat menghaslkan shating profit

sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinelja koperasi

dan UKM.

• Badan Perencallaan Pembangooan KDtaMojokerto
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2013 relatif sarna dibandingkan tahun 2012 sebesar 99,79%. Hal tersebut

disebabkan adanya tambahan penghaslan untuk guru PNS dan tunjangan

profesi bagi guru. Selama kurun waktu 2009-2013, rafa..rata pertumbuhan

belanja wajib untuk belanja tidak langsung mencapai 9,63% per tahun.

Belanja wajib untuk ~a langsung sebagian diserap oIeh belanja

barang dan jasa dan belanja modal yaitu sebesar Rp 153.462.073.795.29 pada

tahun 2013. belanja barang dan jasa dengan Iaju pertumbuhan selama 2009-

2013 adalah 4,16% per tahun dan belanja modal dengan Iaju pertumbuhan

selama 2009-2013 adalah -20,22% per tahun. Demikian juga pertumbuhan

belanja pegawai pada belanja langsung selama 2009-2013 semakin naik yaitu

9,63% pertahun. (fabel3.19).

• Badan PerencalI8CWI Pembangman Kola Mojokerto
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3.4.2. Proyeksi Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan nil keuangan daerah

yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan tahun depan.

Kapasitas kemampuan nil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan

dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat.

Dengan mengasumsikan pengeluaran Pemkot Mojokerto hanya merupakan

pengeluaran wajib dan mengikat dan tidak ada pencairan dana cadangan. kapasitas

nil kemampuan keuangan daerah rnencapai Rp 459.406258.595.46 pada tahun

2013. pada pada tahun mendatang kapasitas nil kemampuan keuangan daerah

mengalami kenaikan. Kenaikan yang cukup signifikan leIjadi pada tahun 2014,

sampai dengan tahun 2018 didasaman pada asumsi adanya kenaikan pada target

pajak daerah. yang dikarenakan pada tahoo 2014 PBB P2 beralih menjadi pajak

daerah sehingga meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dan pada retribusi

daerah.

Pada Tabel 3.21 menggambartan hasiI proyeksi kemampuan riB keuangan

Pemkot Mojokerto. tahun 2014 - 2019.

• Badan PerancanaanPembanglIlan Kola Mojokerto
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Dari tabel di atas, dapat disirnpulkan bahwan proyeksi penerimaan

daerah mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami

peningkatan secara signifikan. Salah satu point penling yang harus dipikirkan

dan tabel di atas adalah peningkatan PAD Kota Mojokerto, sehingga

ketergantungan Pemkot Mojokerto terhadap Pemerintah Pusat bisa dikurangi

secara bertahap.

• Badan Perencanaan Pembanglll8n KolaMojokerto
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4.1. Isu-lsu Slralegis
4.1.1.150 StraIegis Skala Global

A. Perbmbangan EkonomiGlobal
Rencana Kerja pemerintah (RKP) nasionaI pada 2015 disusun dengan

mencennati tiga perkembangal global. petIama. krisis di kawasan Erqa yang

belum sepenuhnya puIih (mild teCOVetY). Belum puihnya ekonomi Eropa

dikhawatirkan belum marnpu meningkalkan permintaan dunia Kondisi ini akan
menyulitkan ekspor Indonesia unIuk tanbuh Iebih cepat pada akhimya. Kedua,

harga komodiIas duma rnasih melanjudtan ben penurunan atau stagnan. Di saat
yang sarna adalya indikasi berakhimya era super cycle yang juga akan

mempengaruhi ekspor dan invesIasi Indonesia. Keliga. berakhimya stimulus

moneter di AS sampai 2014, dan akan cftberlakukamya kebijakan uang ketal di

Amerika Serikat dan juga negara ~ lainnva. AkiJaI.nya. hal tersebut akan
mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal illtemasional.

Dalam menghadapi tantangan global tersebut. perIu adanya antisipasi yang

tepat. antara lain menguatkan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli
meningkat; meningkalkan efekIiviIas beIanja negara. dan peningkatan efektivitas

penerimaan Negara. Dengan langkah-langkah ini. secara keseluruhan momentum

pembangunan yang sudah dicapai pada 2013 dapat dipertahankan pada 2014 dan

pada 2015 mendatang. kineIja ekonomi dapat Iebih ditingkalkal1.
Kondisi perekonomian global hingga permulaan Tahun 2014 masih diwamai

dengan ekses gejoIak krisis global yang diawaIi dari Krisis UIang Yunani yang

mengimbas pada UniEropa hingga Amerb dan akhirnya berdanpak pads seluruh

dunia. Krisis ekonomi global tersebut memunculkan isu sbategis intemasional yang

antara lain mefipUIi :

BABIV

pmORITASDANSASARANPEMBANGUNANDAERAH

.8adan PererlCaltaanPerrt&1gLnJn Kola Mojokerto
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• . Pertama adalah ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan global

Perkembangan hingga akhir tahun 2013 menunjukkan pemulihan ekonomi

global yang tidak sesuai harapan, bahkan melambat. Situasi menjadi tidak pasti

karena bergesernya lanskap ekonomi global

• Isu kedua, terkait ketidakpastian yang meluas seiring ketidaktegasan kebijakan

di Amerika Serikat, baik terkait penarikan stimulus kebijakan moneter maupun

penyelesaian batas anggaran dan penghentian belanja pemerintah. Situasi

yang berlarut ini memicu peni'aian ulang risiko oleh investor dan menimbulkan

reaksi berlebih, akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global,

termasuk RI

• Ketiga adalah berkaitan dengan ketidakpastian perkembangan harga

komoditas. Sejalan dengan ekonomi global yang lambat dan pasar keuangan

global yang bergejolak, harga komoditas masih melanjutkan tren penurunannya

sehingga mempertegas era siklus panjang harga komoditas.

Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu/tidak pasti

nampaknya Pemerintah Indonesia masih akan mengandalkan konsumsi dalam

negeri dan investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya di tahun 2014 ini

karena kontribusi ekspor belum bisa diharapkan akibat permintaan global yang

sedang menurun.

Berkembangnya ketiga isu global tersebut tentu tak terhindar akan

menurunkan kinerja ekonomi Nasional Indonesia. Di tengah kuatnya pertumbuhan

ekonomi domestik, kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan

juga akan mengalami tekanan. Terkait pengurangan stimulus fiskal (tapering off

quantitattive easing) oleh The Fed juga berpengaruh ke seluruh dunia. Hal ini akan

membuat ekonomi nasional ditandai derasnya aliran modal asing yang keluar dan

membuat nilai tukar rupiah tertekan tajam.

B. Lingkungan Hidup

Isu Internasional lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan

global sebagai aki~at dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada

keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin

gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur

serta terjadi pergesaran musim.

Untuk membatasi peningkatan suhu global perlu dilakukan penurunan emisi

gas rumah kaca (GRK) oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara

berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan

pengentasan kemiskinan.

C. Millenium Development Goals (MDG's)

Isu global dari lahirnya deklarasi millenium atau Millenium Development

Goal's (MDG's) yang diungkapkan dalam KTT Millenium di New York bulan

September 2000 adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia dimana hampir

rn~ Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
~
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separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, sekitar 800
juta orang dalam kondisi kelaparan, derajat kesehatan yang masih rendah dimana

setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita, setiap

tahun lebih dari 18 juta orang meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan

kemiskinan, umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak. Adanya

kesenjangan akses pada pendidikan antara anak lelaki maupun perempuan. ketidak

pedulian manusia akan lingkungan dan solidaritas internasional juga menjadi latar

belakang dicetuskannya MDG's.
Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara

tuntas, oleh karena itu perlu rencana pembangunan pasca MDG's 2015. Agenda

pembangunan Pasca-Mi/lennium Development Goals (MDGs) 2015 masih

menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Terdapat 3 (tiga)
isu utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial,

dan lingkungan.

Disepakati terdapat 12 agenda lanjutan Pasca MDG's 2015 yang harus

ditindaklanjuti untuk diselesaikan oleh negara-negara yang berkomitmen terhadap

MDG's. Ke-12 butir agenda itu adalah pertama, mengakhiri kemiskinan; kedua,

meningkatkan pemberdayaan wanita dan mencapai kesetaraan gender: ketiga.

menyediakan pendidikan berkualitas dan suasana belajar seumur hidup; keempat,

memastikan kesehatan yang layak; kelima, ketahanan pangan dan tercukupinya

nutrisi; keenam, mencapai akses air minum dan sanitasi.

Selanjutnya butir ketujuh, yaitu menjaga keberlanjutan ketersediaan energi;

kedelapan, penciptaan lapangan kerja, mata pencarian keberlanjutan dan
pertumbuhan ekonomi yang adil; kesembilan, pengelolaan aset sumber daya alam

secara berkesinambungan; kesepu/uh, memastikan terciptanya tata kelola yang

efektif di pemerintahan dan lembaga; kesebe/as, memastikan terciptanya kehidupan

sosial yang stabil dan damai; dan keduabe/as, menciptakan lingkungan yang

berdaya dengan pendanaan jangka panjang.

D. Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan
Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin

besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada

semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang

berkekanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan

menekan laju pertumbuhan penduduk.

Situasi produksi pangan di dunia diperkirakan relatif membaik tahun 2014.
Total produksi cerealia di dunia akan meningkat 8,4% di periode 2013/2014

dibanding 2012/2013. Peningkatan terjadi 2, 6% di negara berkembang dan 17,4%

di negara maju (FAO Crop Prospects and Food Situation, Desember 2013) Stok

cerealia di dunia pada akhir musim 2014 diperkirakan meningkat 13,4% lebih tinggi

dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, harga cerealia dunia terutama

Badan Perencanaan Pembangunan Kota MOjokerto
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Isu internasional terkait dengan Air diantaranya adalah:

a) Pencapaian target MOG's 2015 untuk sektor Air Minum dan Sanitasi di perkotaan

dan pedesaan

b) Sesuai dengan tujuan pembangunan millenium (MOG's) bahwa Program

Pengelolaan Sumber Oaya Air harus mendukung untuk memberantas kemiskinan

dan kelaparan ekstrem serta untuk memastikan kelestarian lingkungan

G. Transportasi

a) Kebijakan peningkatan keselamatan penerbangan melalui pembatasan usia

pesawat Maskapai Penerbangan Ounia antara 5 sampai 8 tahun

b) Terjadi pernbenahan effisiensi angkutan Multimoda berupa perpanjangan Jalur

Kereta Api antar dermaga pelabuhan yang berpengaruh besar terhadap

perekonomian negara.

c) Penggunaan teknik informasi yang terkoneksi antara Bandara-Pelabuhan,

Bandara-Kereta Api, Pelabuhan-Kereta Api dan moda lainnya.

4.1.2 Isu-Isu Strategis Skala Regional

A. Oaya Saing Nasional dalarn AEC

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di

bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan

gandum, beras dan jagung akan menurun di tahun 2014. Harga kedelai

internasional serta minyak nabati akan menurun juga (FAO Food Price Index,

9/1/2014).

E. Energi

Isu internasional energy dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan

energy dan pengembangan energy baru terbarukan, pertambangan illegal dan

pertambangan berkelanjutan.

Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan

dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus

menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat

sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam

harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu

keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda

keamanan global dan hubungan internasionai.

Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud tahun 2012 ditetapkan

sebagai tahun energi terbarukan internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga

target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas enerqi modern.

melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan

dalam struktur energi global sebelum 2030. Oi level regional (APEC) juga

mengagendakan isu energi dan ketahanan pangan disamping ISU-ISU

perekonomian.

F. Air

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Oi era perekonomian Global yang makin kompetitif, membutuhkan kerjasama

antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti AEC tersebut Sejumlah ciri yang

menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan

kecenderungan (preference) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan

Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti AEC bukan hanya melahirkan

perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga

melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika

kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat Internasional hingga lokal.

Oi Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi

semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya

liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan

dalam memasuki pasar global. Oi sisi lain, liberalisasi perdagangan juga

menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan

Pendekatankoheren dalam hubungan ekonomi eksternal

"NegosiasiFTAdan CEPdenganpihak non·ASEAN"

Meriingkatkan partisipasi dalam global supply network

Pernbangunan
ekonomi yang

merata

Integrasi dg
Perekonomian

Global

Perpajakan

t-commerce

. PernbangunanUMKM

Initiativejor.ASEAN Integration (IAI)

"Mengurangi ·gappembangunan internal ASEAN"

Pembangunaninfrastruktur

.Hakkekavaaninte lektual (HAlO)Kawasan
ekonomi yang
kompetitif

Proteksi konsurnen

Kebijakankompetisi

dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang

strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar

Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada,

diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin

membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri

melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu,

adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti

tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Oengan demikian tenaga

kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk dl

dalamnya kegiatan investasi antar negara.

Tabel4.1
Lingkup AEC 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto,.
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• Isu kedua adalah terkait dengan harga beberapa komoditas pangan seperti

daging dan bawang putih yang h~rganya meroket saat ini. kompleksitas pasar

harus disikapi dengan kebijakan yang tepat guna mewujudkan stabilitas harga.

• Kontraksi perekonomian global yang berakibat pada defisit nerara transaski

berjalan ( current account ).

201/1 '2013*2012201120102009

o

100

2(JO

2',0

300

1'.>0

3JO

Triliull Rp400

Biava subsidi energi - dasar (baseline) dan dengan depr estasi Rupidh/pellingkdtdl1 I\dil~d
rni nvak 10 per sen

• pertama terkait beban subsidi yang mempengaruhi ketahanan fiskal pemerintah

Jumlah subsidi akan terus membesar jika tidak ada upaya untuk menguranginya.

Beban subsidi ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi ke depan

Gambar 4.1

Grafik Tingkat Subsidi Energi Tahun 2009-2014

masuknya barang - barang impor. Selain itu, perdagangan bebas Juga

memunculkan non-tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco

Labelling, HACCP dan lain-lain, yang dapat menganggu kinerja perdagangan luar

negeri kita.

B. Transportasi

a) Terjadi pembenahan Bandara secara besar-besaran berupa peningkatan

fasilitas dan level keselamatan penerbangan berbagai bandara di Asia menjadi

Bandara Berkelas Dunia untuk meningkatkan kepercayaan dan mengundang

investasi berbagai maskapai penerbangan Internasional.

b) Terjadi pembenahan secara besar-besaran berbagai Pelabuhan di Asia berupa

modernisasi peralatan bongkar muat kontainer, perluasan lapangan

penumpukan kontainer dan computerized peralatan untuk menarik berbaqai

perusahaan angkutan pelayaran dunia.

4.1.3 Isu Isu-Isu Strategis Skala Nasional

A. Semakin Besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditi

Tiga Isu strategis yang mewarnai perekonomian nasional Indonesia terakhir

ini antara lain:

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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• Kontraksi terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar AS yang mengakibatkan

kemungkikan berbagai dampak diantaranya cadangan devisa.

B. Situasi Pangan Nasional

Situasi pangan di Indonesia pada 2014 tidak lebih baik dibandingkan 2013.

Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor lima komoditas pangan utama. Hal ini

disebabkan sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang

menyebabkan Indonesia masuk dalam "jebakan impor pangan". Pembelajaran

selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hal tersebut. Hanya dalam tempo

yang relatif sing kat terjadi peningkatan impor serelia yang luar biasa. Impor serelia

meningkat 60,45% hanya dalam kurun waktu empat tahun (nilai rata-rata impor

serelia periode 2011-2013 dibandingkan dengan periode 2007-2009).

Oi tahun 2014 diperkirakan impor beras akan kembali naik di atas 1,5 juta

ton, kedelai di atas 1,6 juta ton, dan jagung mendekati 3 juta ton. Impor gandum juga

akan meningkat menjadi sekitar 6,5 juta ton, sedangkan impor gula relatif stabil di

angka sekitar 3 juta ton. Hal tersebut sebagian disebabkan harga yang cenderung

menurun di pasar global yang akan berdampak pada kemungkinan-kemungkinan

terjadinya distorsi impor pangan karena memanfaatkan kecenderungan penurunan

harga pangan di pasar global (Kompas, 21 Januari 2014).

C. Infrastruktur

Isu strategis infrastruktur diantaranya adalah:

1. Percepatan penurunan angka Backlog perumahan melalui pembangunan Rusun

Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penyediaan PSU

Perumahan.

2. Mendukung program Pemerintah dalam mempertahankan surplus sepuluh juta

ton beras, Jawa Timur mendapat beban penyediaan surplus beras lima juta ton

dari target nasional. Sehingga masih diperlukan tambahan areal tanam baru

seluas 345.770 dan tampungan air baku melalui pembangunan infrastruktur

Sumber Oaya Air berupa pembangunan waduk dan embung.

3. Terjadi ketidak nyamanan penumpang akibat kepadatan tinggi pada sejumlah

Bandara, Pelabuhan dan Stasiun Kereta Api

4. Pembangunan dan pembenahan Bandara di beberapa Provinsi di Indonesia

5. Tersedianya fasilitas perijinan online bagi calon investor pelabuhan

6. Perpanjangan jalur Kereta Api Double Track di wilayah Utara Pulau Jawa untuk

kepentingan kelancaran distribusi logistik nasional

7. Peningkatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Jalan (Jalan Nasional,

Jalan Tol dan Flyover), Bandara dan Pelabuhan

8. Peningkatan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara (Nasional) di Bandara

maupun Pelabuhan yang dikomersiilkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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D. Penerapan SPM

Target pencapaian SPM tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014, yang merupakan salah satu

bag ian dari prioritas pertama dari 11 prioritas nasional, yaitu reformasi birokrasi dan

tata kelola. Prioritas reformasi birokrasi dan tat a kelola menginginkan terjadinya

pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja

secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa,

dan transparan. Hal itu kemudian didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan

publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah,

kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah tertuang dalam Pasal

10 ayat (1) UU Nomor 32/2004 tentang pemerintah. Dalam pasal ini disebutkan

bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya. Kemudian Pasal 11 ayat (3) menyebutkan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Luasnya cakupan pelayanan dasar, sebagaimana urusan wajib yang menjadi

kewenangan daerah. Sehingga perlu adanya pengaturan standar pelayanan, paling

tidak dalam kategori minimal dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan.

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan jasa, pelayanan

barang dan/atau pelayanan usaha yang diberikan pemerintah dan/atau pemerintah

daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SPM merupakan tolok ukur

untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di

bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan.

publik lainnya.

Terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah pemerintah telah membuat

Peraturan Pemerintah nomer 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat ketentuan tentang jenis

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal. Di dalam peraturan tersebut memberikan

pemahaman tentang SPM secara memadai dan merupakan hal yang signifikan

berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat

yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya

pelayanan publik (pelayanan dasar) yang' harus dilaksanakan oleh pemerintah

kepada masyarakat. Di jajaran birokrasi pemerintah sendiri pengertian SPM masih

sering dikacaukan dengan standar persyaratan teknis, standar kerja dan standar

pelayanan prima.

Untuk mempercepat penerapan SPM di daerah, Pemerintah mengeluarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79 Tahun 2007 tentang pedoman

penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang mengatur
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penerapan standar pelayanan minimal di daerah melalui 4 tahapan, yaitu: Persiapan

rencana pencapaian SPM, Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen

perencanaan, Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan

perencanaan pembiayaan SPM serta Penyampaian informasi rencana dan realisasi

pencapaian target tahunan SPM.

E. Gender
Integrasi Pengarusutamaan Gender kedalam siklus perencanaan dan

penganggaran baik di Tingkat Pusat maupun Daerah diharapkan dapat mendorong

pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat

dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi

seluruh penduduk Indonesia baik laki-Iaki maupun perempuan, anak laki-Iaki

maupun anak perempuan. Terkait denqan hal tersebut, Isu strategis gender yang

perlu memperoleh perhatian adalah :

1. Pelaksanaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender belum optimal:

2 Masih banyaknya SKPD yang belum membentuk focal point:

3. Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing SKPD:

4. Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender kedalam

Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG):

Isu Strategis Gender ini nantinya akan berdampak pada peningkatan

kapasitas SDM penggerak PPRG di daerah. Dengan meningkatnya kapasitas SDM

penggerak PPRG daerah diharapkan dapat mengawal pelaksanaan PPRG di

masing-masing SKPD sehingga program dan kegiatan yang dilakukan SKPD benar

benar dapat mengintegrasikan isu kesenjangan gender sehingga dapat menjawab

permasalahan pembangunan dimasing-masing sektor.

F.. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra spasial pembangunan belum

diacu dalam implementasinya oleh berbagai sektor sehingga berdampak pada

pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini ditandai dengan meningkatnya

dinamika alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap

pemanfaatan ruang serta perumusan instrument pengendalian pemanfaatan ruang

dalam rangka optimalisasi dan sihkronisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan

arahan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

G. Lingkungan Hidup
Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi perusakan/kebakaran hutan,

banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindunqi:

penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industry, polusi udara, limbah

B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional

penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) sebagai upaya adaptasi dan mitigasi

terhadap perubahan iklim.
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4.1.4 Isu-Isu Strategis Skala Jawa Timur

A. Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009 - 2012)

menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi

Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi

melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi

Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya

juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap

penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan

disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti

dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari

meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan" .

Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya

merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli

masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM

Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang

sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai

katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam

rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga

kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah

penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM

Jawa Timur ADHB terhadap total PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup

baik, yaitu pada tahun 2009-2012 meningkat dari 53,49% (2009) menjadi 54,39%

(2012). Disisi lain perkembangan Koperasi di Jawa Timur tahun 2012 Juga

RAN GRK merupakan komitmen Indonesia dalam menghadapi

permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar

26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat dukungan

internasional pada tahun 2020.

H. Energi

Isu energy dan sumber daya mineral nasional adalah ketahanan energy,

diversifikasi energy, konservasi energy, dukungan terhadap MP3EI, subsidi energy,

energy untuk daerah perbatasan dan tertinggal, pengelolaan sumber daya mineral

dan pertambangan, peningkatan nilai tambah mineral, dan isu terkait lingkungan

hidup. Adapun rasio elektrifikasi nasional tahun 2012 adalah sebesar 76,56%, yang

berarti bahwa masih terdapat sekitar 23,44% belum terpenuhi.
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menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2009, total koperasi menjadi 29.159

unit atau meningkat 50,54% jika dibandingkan dengan 2009 sebesar 19.369 unit.

Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM dalam 5

tahun kedepan adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a)

Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke

pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan

standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d)

perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi,

peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan

kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola

kelembagaan dan usaha koperasi.

C. Disparitas Wilayah

Adanya disparitas wilayah yang Antara lain dapat dilihat dari PDRB Perkapita

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara Kabupaten/Kota yang memiliki

PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten

Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang dengan Kabupaten/Kota yang

memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek,

Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang,

Pamekasan, Sumenep).

D. Infrastruktur

Isu strategis terkait infrastruktur terdiri dari

1. Potensi terjadinya kecelakaan penerbangan (Hazzard) akibat tingginya

kepadatan lalu-lintas Sisi Udara Bandara Juanda Enclave yang sudah mencapai

1 men it 20 detik serta ineffisiensi dari maskapai penerbangan akibat kurangnya

kapasitas runway dan taxiway.

·2. Dibutuhkan Pengembangan Bandara Internasional Sipil/komersial yang lebih

luas sebagai Multiple Airport melalui investasi swasta (KPS) dengan

Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengantisipasi pertumbuhan

perkotaan wilayah Surabaya-Sidoarjo.

3. Dibutuhkan penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan

transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar

moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar

kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat

bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan

jasa

4. Peningkatan effisiensi distribusi angkutan barang melalui perpanjangan Rei

Kereta Api Double Track Dari dermaga pelabuhan Tj. Perak menuju Pelabuhan

Tj. Tembaga Probolinggo, hingga Pelabuhan Tj. Wangi yang perlu segera di

masukkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
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5. Dibutuhkan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas di Jawa Timur

untuk mengundang investasi internasional melalui pelabuhan

6. Peningkatan harmonisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

(Provinsi) berupa Pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pembangunan

Pergudangan pada area reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo,

pembangunan WIP di terminal di Bandara Abd Saleh serta pengembangan

kawasan SURAMADU oleh BPWS dan Pemerintah Daerah.

7. Kebutuhan akan pertambahan panjang jalan Nasional (To I dan Non Tol), Jalan

Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota.

8. Percepatan pembangunan Flyover yang sudah dilakukan pengukuran dan

menjadi perhatian masyarakat namun belum ada tindak lanjut, seperti Flyover

Medaeng, Flyover Perempatan Raya Gedangan, Flyover Pasar Induk

Agrobisnis dan Flyover Kertosono.

9. Peningkatan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur terkait

percepatan penggantian penggunaan lahan perhutani tuntas 2016;

10. Peningkatan dan pembangunan jalan Raya Gresik untuk mendukung

aksesibilitas kegiatan kepelabuhanan Teluk Lamong yang merupakan

pengembangan kapasitas dari Pelabuhan Tanjung Perak.

11. Percepatan Pembangunan Jalan Tembus Lawang-Batu.

12. Guna mereduksi bencana banjir dan kekeringan masih diperlukan gagasan

realistis dan strateqis antara lain dengan pengalihan sebagian debit banjir

dengan cara sudetan dan pembangunan waduk lapangan dengan lapisan

Geomembran.

13. Selain infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan

infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian

dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan

sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan

permukiman.

14. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan air minum dan

persampahan secara regional melalui penyediaan Sistim Pengelolaan Air

Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terintegrasi antar

Kabupaten/Kota.

15. Dalam pengelolaan sumber daya air di jawa timur terdapat permasalahan

permasalahan antara lain, Lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya

pencemaran pada sumber-sumber air, bencana banjir dan kekeringan yang

terjadi setiap tahun, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam

pengelolaan sumber daya air.

E. Pengangguran
Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah

ketenagkerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah pekerja yang masih
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rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja

yang masih minim.

Selain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi dengan

perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih

dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan

industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar

menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu.

kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

• industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu

memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat

dari pembangunan ekonomi nasional.

• industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki

jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi

dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas.

• industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era

perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan

teknologi yang lebih maju.

Selain itu, sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap

di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah

dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Untuk mengurangi kemiskinan di

Jawa Timur, pemerintah provinsi butuh strategi untuk menarik pekerja ke sektor

yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Strategi juga dibutuhkan untuk

meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mempromosikan usaha non-tani

seperti industri pedesaan skala kecil

F. Energi

Ratio ketersediaan listrik Jawa Timur sebesar 70,53 persen. Selebihnya

sebesar 29 persen adalah ketersediaan listrik yang sudah dan dalam proses

diusahakan sendiri (captive power) untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun

.masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya hidup, maka
kebutuhan energy juga akan meningkat.

Kontribusi pertambangan sebesar 2,08 persen terhadap total PDRB Jawa

Timur. Eksploitasi sumber daya mineral tersebut belum semuanya sesuai dengan

peraturan yang berlaku, seperti tanpa ijin atau belum sesuai dengan ketentuan

teknik/tata cara penambangan yang tepat yang berdampak pada kerusakan
lingkungan. Sampai dengan Tahun 2012, pertambangan tanpa ijin di Jawa Timur
seluas 1.438,08 hektar tersebar di 20 Kabupaten, dengan upaya penertiban per

tahun berkisar 213,23 hektar.

G. Lingkungan Hidup
Sehubungan dengan pelaksanaan RAN-GRK, Pemerintah Provinsi Jawa

Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana
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Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah

satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya,

pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah

dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh

beberapa Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanah Pergub

dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan

dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi

GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sector utama yaitu kehutanan,

pertanian, energy, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah. Hasil

perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq C02.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi

emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton C02 eq.

Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK

Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur

sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton C02 eq.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar

kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan

dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak

berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di

musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577

sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari

703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki

debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (diolah dari bebagai sumber, Tahun

2012). Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari

limbah domestic dan limbah industry. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air

. Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD

Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku

Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

H. IPM

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan

perbaikan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan

yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik

Sebagai contoh, pada komponen angka harapan hidup, ini masih perlu ditingkatkan

mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Dari data BPS

dapat dilihat bahwa masih sekitar setengah dari jumlah penduduk yang

menggunakan tempat pembuangan tinja dengan septik tank. Artinya, banyak

penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini jika tidak

diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan

hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.
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Sumber: RPJMD Jawa Tlmur Tahun 2014-2019

Kenaikan IPM diatas dikarenakan adanya berbagai program pemerintah baik

provinsi maupun kabupaten/kota, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan

maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya.

Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat

setempat dalam pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan

dalam rangka pembangunan manusia yang dipotret dalam angka IPM, hasilnya tidak

langsung berdampak di tahun berikutnya. Sebagai contoh usaha peningkatan rata

rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajar dikdas 9 tahun

(pendidikan dasar), maka hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian

I. Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017549,73 hektar

Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan

yaitu beras sebesar 4,48juta ton . Meskipun demikian secara umum Jawa Timur

sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum

mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi

dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan

metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan

memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil

penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pang an.

Adapun beberapa Isu Strategis pada sektor pertanian di Provinsi Jawa

Timur adalah :

1. Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan; sebanyak 4,98 juta

rumah tangga pada tahun 2013

2. Fenomena perubahan iklim global memberikaan dampak terhadap capaian

produksi dan produktivitas pertanian;

3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta

terjadinya degradasi sumber daya alam;

4. Belum optimalnya peran Kelembagaan petani;

5. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan

sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan)

pendukung pengembangan system agribisnis;

Uraian 2009 2010 2011 2012

IPM 71,06 71,62 72,18 72,54

a. Indeks Kesehatan 73,92 74,34 74,77 75,15
I

b. Indeks Pendidikan 74,53 74,98 75,33 75,73
I

I
c. Indeks Daya Beli 64,74 65,54 66,43 66,73

Tabel4.2

Capaian IPM di Jawa Timur 2009-2012
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Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari 243.783

rupiah per kapita per bulan pada September 2012 menjadi 273.758 rupiah per kapita

per bulan. Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, diantaranya dapat dilihat dari

Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman

kemiskinan dalam satu semester 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan

Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2014, sedangkan indeks keparahan
nengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan

September 2013. Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata

rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau

semakin mebutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih

berdaya.

6. Ketahanan Pangan;

a. Ketergantungan beras sebagai komoditas pang an pokok masih cukup tinggi

b. Pola konsumsi masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan

aman

7. Fluktuasi harga prod uk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak

kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tat a niaga produk pertanian dan

panjangnya rantai distribusi produk pertanian

J. Kemiskinan

Program-program Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa

Timur dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat

serta fungsi lembaga-Iembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin
dalam memperbaiki nasibnya. Program-program mengentas kemiskinan
dilaksanakan melalui dua cara, yaitu (i) mengurangi beban biaya bagi Rumah

Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan,

infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya, (ii) meningkatkan

pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain

pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/ usaha, pasar

desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui
teknologi tepat guna.

Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur yang terus

menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama stake

holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS (BRS
2 Januari 2014), pada tahun 2012 per bulan september jumlah penduduk miskin

Jawa Timur sebanyak 4.960.540 jiwa atau 13,08%, kemudian menurun menjadi

4.865.820 jiwa atau 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan

sebesar 0,35 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin

Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin

nasional pada september 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun

2013.
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K. Kerjasama Daerah
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah efektif dilaksanakan sejak

tahun 2001, hal ini meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk

memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan

yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah dengan lebih optimal.

Disamping itu dapat menjadi solusi alternatif baq: pemerintah daerah dalam

menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumberdaya alam,

sumberdaya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan

Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor

maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah Juga

tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah

dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan

antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

L. Komunikasi dan Informatika
Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Jawa Timur dalam

lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan

baik. Namun secara substantif rnasih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh

karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin

mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup tata kelola TIK,

data center, infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin

menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis

dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari

informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan

diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan

masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi

badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat

membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang

disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source),

saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian

menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan

untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat

singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus

dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan

mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma

1I Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan
saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu

masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan

informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi
yang cerdas. Oisinilah peran stategis pemerintah untuk menjalankan program

pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat,

penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar

kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.

M. Penanggulangan Bencana
Provinsi Jawa Timur, seperti halnya daerah lain di Indonesia,merupakan

wilayah yang rawan bencana; baik yang berupa bencana alam maupun bencana
sosial. Oi dalam Perda 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana alam di wilayah Provinsi Jawa Timur

dikelompokkan ke dalam: kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan

bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan

bencana kebakaran hutan dan angin kencang. Ookumen yang sama juga

mengklasifikasikan beberapa area sebagai kawasan rawan bencana alam geologi

sebagai bagian dari kawasan lindung geologi.

Jika menilik tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; hasil identifikasi menunjukkan

bahwa Provinsi Jawa Timur telah dan berpotensi terkena 13 jenis bencana ( baik

bencana alam maupun bencana sosial ), yaitu: banjir, kekeringan, tsunami, gempa

bumi,letusan gunung api, longsor, cuaca ekstrim (angin puting beliung) gelombang

ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung dan

permukiman, konflik sosial/kerusuhan, epidemi dan wabah penyakit dan kegagalan

teknologi.

Adapun beberapa Isu Strategis pada terkait kebencanaan di Provinsi Jawa
Timur antara lain:

1). Penanganan di masalah bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu,

banjir bandang, gunung api, tsunami dan gempa bumi, tanah longsor, angin

puting beliung, kekeringan, kebakaran;

2). Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan

cara-cara menghadapinya;

3). Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensii kebencanaan dalam
upaya penanggulangan bencana;

4). Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan

program penanggulangan bencana;

5). Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum

menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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4.1.5 Isu-Isu Strategis Kota Mojokerto
A. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Pembangunan aspek pendidikan di Kota Mojokerto dititikberatkan pada

peningkatan mutu, perluasan kesempatan belajar terutama pada jenjang

pendidikan dasar. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah

kurangnya tenaga pendidik yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam
bidang yang diajarkannya, serta kurang terwujudnya pemerataan pendidikan di

segenap lapisan masyarakat.

Animo masyararakat yang masih tinggi terhadap sekolah negeri memiliki

kecenderungan kecenderungan anak-anak dari keluarga miskin di Kota Mojokerto

banyak yang bersekolah di sekolah swasta yang masih belum banyak mendapatkan
dukungan dalam program wajib belajar. Demikian pula dengan Angka partisipasi
sekolah baik angka partisipasi kasar dan partisipasi murni wajib belajar 12 tahun

yang telah melebihi angka 100% di sekolah negeri menunjukan bahwa banyak

siswa yang berdomisili di luar Kota Mojokerto mengakses pendidikan gratis kota

mojokerto.
Dari data di atas, perlu disusun ulang strategi bebas biaya bagi wajib belajar

12 tahun untuk meningkatkan akses siswa domisili mojokerto terutama dari
keluarga miskin di Kota untuk dapat bersekolah baik di negeri maupun di swasta

dengan bebas biaya, dan tnenyeleksi agar siswa yang berdomisili luar Kota baik

negeri maupun swasta tetap membayar sesuai dengan satuan biaya yang

ditentukan. Strategi ini untuk mengurangi beban APBD untuk wajib belajar ini dapat

tepat sasaran sekaligus memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi pelajar

dan mahasiswa dari Kota Mojokerto.

Di sisi lain, sejak dicanangkannya wajib belajar 12 tahun masih ada

kesenjangan masyarakat mojokerto untuk memperoleh pendidikan seperti adanya

angka putus sekolah tingkat SD sebesar 0.02% dan tingkat SMA 0.55%, angka

melek huruf baru mencapai 98.9 dan angka partisipasi pendidikan anak usia dini

(PAUD) hanya 22%. Selain itu, masih kurangnya tenaga administrasi pada tingaktan
SD/MI yang berakibat menambah beban administrasi bagi guru dan mengurangi

konsentrasi guru untuk mengajar. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peningkatan

mutu layanan pendidikan dasar 12 tahun dengan berbagai upaya sebagai berikut

1. Menambah kualifikasi guru yang memenuhi kualifikasi standar (sertifikasi guru).

Hal ini disebabkan pada tahun 2013 baru 40% guru yang bersertifikasi, Guru

SD/MI yang belum memiliki ijasah S1 pada tahun 2013 sekitar 23%, dan guru
mata pelajaran yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata

pelajaran yang diajarkan masih banyak dengan alasan kekurangan atau justru

kelebihan guru pada mata ajar tertentu.

2. pembuatan database profil pendidikan sekolah untuk dapat mengetahui secara

cepat kesenjangan manajemen pelayanan pendidikan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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. .

3. Perlu digiatkan dan disosialisasikan pendidikan nonformal agar angka melek
huruf bisa dituntaskan dan diberikan peningkatan kapasitas life skill education

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan menambah

jumlah buku-buku baru.
Peningkatan sumberdaya manusia memerlukan sinergitas program

pembangunan daerah antara lain peningkatan kualitas hidup, penanggulangan
kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan nilai-nilai
religius dan meningkatkan prestasi kepemudaan. Salah satu upaya mengatasi

masalah kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat diperlukan upaya

pengembangan SDM di Kota Mojokerto diarahkan kepada model pendidikan Vokasi

yang link and match dengan dunia usaha dan kebutuhan riil kompetensi yang

berkembang di masyarakat.
Dalam hal derajat kesehatan lingkungan, masalah mendesak yang dihadapi

adalah masih adanya beberapa daerah kumuh yang memiliki sanitasi buruk dengan

sosialisasi dan fasilitasi pola hidup sehat. Dalam bidang layanan kesehatan

diperlukan peningkatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas

dokter dan paramedik. Disamping kuantitasnya juga banyak dikeluhkan kualitas

pelayanan dari tenaga medis khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan milik

Pemerintah seperti RSUD dan Puskesmas yang masih belum memuaskan baik

darim ketepatan jam kerja, kecepatan pelayanan, keramahan dan kemudahan

prosedur pelayanan kesehatan lainnya. Untuk itu diperlukan Pengembangan upaya

kesehatan yang dilakukan dengan pendekatan: pemerataan fasilitas kesehatan

(equity), peningkatan mutu pelayanan kesehatan (equality), dan kesinambungan

pelayanan (sustainability).
B. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Kegiatan ekonomi di Kota Mojokerto menunjukkan pertumbuhan yang positif,

yaitu rata rata sebesar 7 persen sejak tahun 2000 (harga konstan tahun 2000).

Pertumbuhan ini paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dan inflasi dari PDRB Kota
Mojokerto rata rata sebesar 4,22 persen, bisa menjadi titik harapan bagi perbaikan

ekonomi Kota Mojokerto di masa mendatang. Dengan inflasi yang lebih rendah dari

pertumbuhan ekonomi, mengartikan bahwa tingkat daya beli masyarakat sudah

tinggi dan sudah dapat mengikuti perkembangan harga-harga kebutuhan pokok.

Kota Mojokerto memiliki luas wilayah yang sempit dan terbatasnya sumber

daya alam yang dimiliki sehingga sector pekonomian berbasis perdagangan, industri
kecil atau jasa menjadi tumpuan hidup masyarakat mojokerto. Kebanyakan usaha

ekonomi rakyat Kota Mojokerto merupakan usaha non formal berupa UMKM yang

memerlukan penguatan kapasitas dari segi teknis, modal, dan pemasaran untuk

dapat menciptakan produk-produk yang unggul dan kompetitif.
. .
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Permasalahan utama UMKM Kota Mojokerto sebagai salah satu pilar
ekonomi Kota Mojokerto yakni kurangnya access modal ke lembaga keuangan dan

perbankan. Hal ini disebabkan untuk dapat mengakses lembaga keuangan

membutuhkan aspek legal formal. Untuk itu diperlukan penguatan lembaga

keuangan seperti Koperasi agar UMKM dapat meningkatkan produktifitasnya.
Sinergi dengan permasalahan SDM, maka pengembangan SDM yang

mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto adalah SDM yang
berbasis ekonomi UKM dan ekonomi kreatif. Sehingga pengembangan SDM sinergi

dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Permasalahan umum terkait dengan

aspek perekonomian akan dilihat dari urusan Penanaman Modal, Ketenagakerjaan,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penanaman Modal
Permasalahan pokok terkait dengan urusan penanaman modal di Kota

Mojokerto antara lain:

1. Luas wilayah Kota Mojokerto yang relatif sangat kecil dan masih

terbatasnya ruang usaha di Kota Mojokerto, sehingga menyulitkan untuk

mendatangkan investor asing yang akan menanamkan modalnya di Kota
Mojokerto di sektor tertentu, khususnya sektor industri;

2. Infrastruktur penunjang investasi yang masih belum memadai;

3. Belum tersedianya tenaga teknis perizinan sehingga waktu/proses pelayanan

perizinan masih memerlukan proses lama

b. Ketenagakerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan tenaga kerja dapat

mempengaruhi aspek perekonomian Kota Mojokerto pada umumnya dan

ekonomi masyarakat ada khususnya. Permasalahan utama yang masih harus

ditangani diantaranya adalah perluasan kesempatan kerja belum dioptimalkan

dan belum diimbangi peningkatan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja. Kondisi ini dapat mengakibatkan semakin menurunnya
daya daya serap tenaga kerja di pasar kerja yang berdampak pada meningkatnya
angka pengangguran terbuka

C. Penguatan Ketahanan Pangan Dan Daya Saing

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat

mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan

serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan
penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan

pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan

dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan

pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas

. .
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pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar

daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.

Sebagai Kota yang miskin lahan pertanian maka ketahanan pangan

diarahkan pada kemampuan masyarakat Mojokerto untuk mengabsorbsi sumber

sumber pendapatan dan pang an dari Kabupaten sekitar untuk menjaga

kepentingannya, sekaligus meningkatkan kemampuan SDM dan manajemen

pengolahan dan pemasaran produk olahan pangan yang kompetitif sehingga

mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan masyarakat di wilayah

sekotarnya.

Sinergis dengan pengembangan SDM maka dalam mendukung ketahanan

pangan secara kretif perlu dikembangkan pendidikan dan usaha kreatif tata boga

dalam SMK maupun pendidikan lebih tinggi seperti Politeknik Boga dan sebagainya.

E. Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik

Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan di Kota

Mojokerto adalah Reformasi Birokrasi belum optimal berjalan sesuai dengan

tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas
permasalahan, selain itu dari sisi Sumber Daya Manusia. Permasalahan yang

menjadi isu strategis lainnya antara lain pelanggaran disiplin,

penyalahgunaan kewenangan dan praktek KKN; belum optimalnya kinerja sumber

daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan

ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum optimal memadai;

belum meningkanya efisiensi dan efektifitas kerja, seperti belum lengkapnya

SOP kegiatan-kegiatan yang ada pada SKPD dan standar manajemen mutu ISO

yang terbatas; manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah yang masih

mendapat penilaian WDP dari BPK; adanya hambatan dalam penyelenggaraan

pelayanan umum; belum optimalnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya

peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan dan tuntutan pembangunan.

Pelayanan publik sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas,

diharapkan dapat didorong upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima

dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel, ditandai oleh

pelayanan tidak berbelit-belit, informatif, akomodatif, konsisten, cepat, tepat,

efisien, transparan dan akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, dan tertib,

kepastian (persyaratan biaya waktu pelayanan dan aturan hukum)

Reformasi birokrasi yang dituangkan dalam RPjp Kota Mojokerto tahun
2005-2025 yakni. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan good governance

terus perlu ditingkatkan. Untuk target pencapaian pada tahapan lima tahun ke 3 dari

RPJP yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJM tahun 2014-2019 ini dalam

Bidang Pemerintahan adalah menyiapkan kerangka landasan bagi pelaksanaan
Good Governance dan Clean Goverment melalui penataan kelembagaan,
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masyarakat; proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi

administrasi perkantoran: elektronis di setiap instansi pemerintah serta penerapan

dan pengembangan e-government; publikasi secara terbuka prosedur, biaya dan

waktu pelayanan; dan peran serta masyarakat dengan adanya kejelasan tugas,
wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

F. Tata Ruang dan Infrastruktur Publik
Kondisi yang akan dihadapi Kota Mojokerto pada masa yang akan datang

adalah semakin terbatasnya lahan perkotaan akibat pertumbuhan penduduk

yang diikuti oleh kebutuhan akan perumahan dan permukiman serta

partisipasisertakeluhan masyarakatlpengguna jasa secara terorganisasi,

penentuan berbagai standart prosedur pelayanan dan penerapan berbagai best

practice dalam segala urusan pemerintahan.
Menghadapi keluhan dan image masyarakat tentang kinerja pemerintahan

di Kota Mojokerto, Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang
lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Masalah mendesak yang

dihadapi adalah permasalahan kualitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang

perlu ditingkatkan. Persoalan overlapping TUPOKSI, persoalan SDM yang tidak

sesuai dengan tuntutan tugasnya, pergeseran tour of duty dalam mutasi yang

kurang mempertimbangkan keahlian fungsional merupakan permasalahan yang

menghambat kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi.

Aparatur pemerintahan daerah sebagai motor utama perkembangan Kota
Mojokerto masih dihadapkan pada berbagai macam keterbatasan dan kendala
terutama dari segi kualitas. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan secara

terus menerus kemampuan kualitas fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan

mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai

dengan prinsip the right man on the right place dan profesionalisme. Selain

terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, belum

terpenuhinya semua SPM, dan sarana prasarana yang juga belum memadai

termasuk di dalamnya konflik internal birokrasi sebagai dampak pelaksanaan

PILKADA membuat koordinasi dan komunikasi antar birokrat menjadi kurang

maksimal.

Perubahan paradigma aparatur yang terarah dalam upaya revitalisasi
manajemen pembangunan ke arah penyelenggaraan good governance, antara
lain: menjadi entrepreneurial competitive government (pemerintahan yang

kompetitif), customer driven dan accountable government (pemerintahan

tanggap/responsive), serta gJobal-cosmopolit orientation government

(pemerintahan yang berorientasi global);. penerapan prinsip pelayanan prima

metode dan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, mantapnya

peraturan perundangan, penetapan standar pelayanan, indeks kepuasan

masyarakat, standar pelayanan minimal, pengembangan model dan penanganan
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penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Beberapa isu startegis yang

akan dihadapi dalam aspek penataan ruang, antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan daerah dalam pengelolaan dan pengembangan

tata ruang;

2. Pertumbuhan wilayah yang belum optimal terintegrasi antar sektor

pembangunan;

3. Dunia usaha dan daya saing melum optimal mendukung penciptaan iklim

kondusif bagi pengembangan infrastruktur dan wilayah;

4. Belum optimalnya penataan ruang kawasan untuk revitalisasi dan kelestarian

lingkungan serta budaya;

5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan penataan ruang;

6. Belum optimalnya pengembangan wilayah/kawasan yang saling memperkuat

dan seimbang;

7. Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan polusi udara serta

penurunan muka air tanah.

Selain itu, keterpaduan pemanfaatan ruang kota masih perlu ditingkatkan

seperti terminal, pasar dan sistim transportasi sehingga menyebabkan

kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas. Untuk itu diperlukan pengembangan

sistem transportasi merupakan kebutuhan utama yang perlu diperhatikan dalam

pembangunan daerah.perlu pengembangan sistem transportasi terpadu untuk

memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan

aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa. Pengembangan sistem

transportasi di Kota Mojokerto harus memperhatikan sistem transportasi wilayah

yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari

dan ke wilayah Gerbangkartasusila yang juga semakin meningkat. Untuk

menangkap peluang bagi penqernbanqan kota/Kabupaten sekitarnya maka

Mojokerto dapat dikembangkan sebagai Kota pengumpan (feeder city) yang

mengumpulkan dan kemudian mendistribusikan barang dan jasa dari kawasan

produsen untuk didistribusikan ke kota-kota sekitar sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan sarana transportasinya.

Rencana Tata Ruang kota mojokerto mendapat tantangan dari kota-kota

sekita seperti, Gresik selatan yang akan membangun kota baru meliputi Kecamatan

Driyorejo, Wringinanom, Menganti. Balongpanggang, Kedamaian, Benjeng dan

Cerme. Demikian halnya, rencana pembangunan Bandara Internasional di Tikung

Lamongan meskipun masih tahap studi kelayakan, haruslah diwaspadai.

Perkembangan Sidoarjo Barat yang meliputi Kecamatan Wonoayu, Prambon, Krian,

Balongbendo, Tulangan, Krembung dan Tarik juga harus diperhitungkan Yang tidak

kalah penting adalah pertumbuhan Kota baru Mojosari sebagai pusat pemerintahan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Kabupaten Mojokerto akan berkonsekuensi menarik banyak potensi dari Kota

Mojokerto.

Perkembangan Kota Baru Gresik selatan akan menyediakan berbagai

sarana dan prasarana pelayanan public dan privat yang harus diperhitungkan. Kota

Mojokerto yang memproklamirkan sebagai Kota Pelayanan (service city) harus

mampu lebih cepat untuk memujudkan visinya terse but agar Service city Kota

Mojokerto haruslah memiliki kelebihan yang masih diperhitungkan baik oleh

masyarakat Kota Mojokerto maupun masyarakat sekitarnya.

Sedangkan, Oi bidang infrastruktur public masih banyak keluhan seperti

dalam bidang penyediaan infrastruktur bagi layanan kesehatan, masih rendahnya

kuantitas dan kualitas infrastruktur kesehatan. derajat kesehatan lingkungan,

masalah mendesak yang dihadapi adalah masih adanya beberapa daerah kumuh

yang memiliki sanitasi buruk.

Prasarana pendidikan juga masih kurang maksimal, banyaknya gedung

sekolah tua dan kurangnya anggaran peningkatan bangunan dan lingkungan,

prasarana bagi peningkatan prestasi pemuda dan OR yang tidak maksimal,

prasarana bagi pengembangan budaya dan sosialisasi masyarakat yang berimpitan

dengan urusan ekonomi termasuk kualitas prasarana jalan beserta pendukungnya

seperti drainase, trotoar, penerangan lampu jalan, dan civil space lainnya yang

belum menggambarkan sebagai Kota Layanan.

G. Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan yang Kondusif
Perkembangan penduduk Kota Mojokerto berkembang semakin heterogen

dan plural yang menampung penduduk dari berbagai asal usul, etnis, agama, tingkat

pendidikan, maupun ekonomi. Keadaan ini berpotensi menimbulkan gangguan

keamanan. Perkembangan masyarakat yang cepat yang dipicu pertumbuhan

ekonomi dan informasi memengaruhi berbagai aspek lain dalam kehidupan, antara

lain perubahan pola pikir, sikap, perilaku serta budaya dan adat istiadat. Hal ini

dapat menimbulkan resistensi nilai-nilai religius, sosial dan budaya sebagai

akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi, munculnya berbagai

penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, Jika tidak maka

gerak masyarakat akan cenderung tak terkendali serta bisa menggerogoti nilai-nilai

moral dan budaya masyarakat. Tantangan yang dihadapi di bidang politik adalah

menjaga gerak perkembangan masyarakat itu dengan membuat keputusan

keputusan politik yang mampu mengarahkan gerak masyarakat dan dunia usaha

menuju masyarakat yang dicita-citakan seluruh warga Kota Mojokerto yang

sejahtera dan maju.

Tantangan ke depan adalah memantapkan rasa aman dalam kehidupan

masyarakat dari potensi kerawanan yang bersumber pada perbedaan tersebut

sehingga tercipta rasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Perencanaan

pembangunan yang dicapai tidak menimbulkan gangguan keamanan khususnya

. .
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tindak kriminalitas seperti pencurian, pencopetan, perampokan dan semacamnya.

Berkait dengan kehidupan beragama, tantangan di masa-masa yang akan datang

adalah memantapkan kerukunan umat beragama. Komunikasi antar pemuka harus

lebih sering dilakukan sehingga sejak awal terbangun saling pengertian.

Tantangannya adalah menumbuh kembangkan forum dialog lintas agama atas

dasar saling menghargai dan menghormati. Peningkatan pengamalan ajaran agama

dalam kehidupan sehari-hari juga harus terus mendapat perhatian. Tantangannya

adalah meningkatkan derajat ketaqwaan pada masing-masing individu agar tercipta

insan yang saleh secara individual dan sosial. Pengurangan tindak kriminalitas

dilakukan dengan meningkatkan Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat,

Meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum, Meningkatnya kesadaran

wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam menciptakan kemanan dan ketertiban lingkungan"

Pengendalian dampak pembangunan terhadap lingkungan merupakan salah

satu langkah preventif untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan. Menurunnya

daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya

pencemaran air dan udara dapat menimbulkan bencana alam serta masalah

lingkungan lainnya seperti banjir dan longsor. Hal ini disebabkan oleh

rendahnya kesadaran, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas

pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan

ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Keenam isu strateqis dengan urutan sebagaimana tersebut diatas

selanjutnya menjadi dasar penentuan strategi dan kebijakan yang akan diambil

dengan penjabaran isu-isu diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi

kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan

norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan

oleh institusi pemerintahan (birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar

(substantif) dan pelayanan administrasi. Belum meratanya kualitas sumber

daya manusia pada Pemerintahan, terutama pad a unit kerja yang

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan perbaikan dan

. peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga publik perlu terus diperbaiki.

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam

menentukan tingkat kualitas sumber daya man usia. Sumber daya manusia

yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki

karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program

diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang

mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum

memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum

memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan
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keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia juga berbicara mengenai kesehatan yang

secara kontinyu diintervensi melalui program/kegiatan yang bersifat kuratif,

preventif maupun promotif. Akselerasi dan perbaikan perlu dilakukan dalam

mengantisipasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih belum

memadai serta kurang dan belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga

medis.

2. Permasalahan ekonomi berkaitan dengan kemampuan dan daya saing

pengembangan produk dan kinerja ekonomi diantara wilayah sekitarnya,

sekaligus mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan permasalahan

krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses

pelayanan standar terkait dengan pelayanan pendidikan, pelayanan

kesehatan dan kemampuan daya beli. Berbagai program dari beberapa

sektor yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam

mengurangi jumlah keluarga miskin di Kota Mojokerto Hal tersebut,

terutama karena belum terpadunya berbagai program penanggulangan

kemiskinan (ego sektor) serta belum terukur secara jelas mengenai upaya

pengurangan kemiskinan pada setiap program, hal ini dikarenakan belum

adanya keseragaman data jumlah keluarga miskin sehingga target yang ingin

dicapai setiap sektor belum jelas.

3. Ketahanan pangan permasalahan pokoknya adalah keterbatasan lahan

pertanian yang dimiliki oleh Kota Mojokerto yang sangat sempit, dan tahun ke

tahun menjadi semakin sempit karena perubahan pemanfaatan lahan,

terutama untuk perluasan perumahanl pemukiman. Dengan terbatasnya lahan

pertanian yang dimiliki, maka sulit bagi Kota Mojokerto untuk bisa mencapai

swasembada pang an. Namun perlu diupayakan inovasi-inovasi pertanian yang

mengarah ke pertanian agrobisnis. Termasuk di dalamnya pengembangan

. inovasi pengolahan dan manajemen pemasaran produk pangan secara kratif.

Sehingga meskipun kecil dan tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang

melimpah namun SDM Kota Mojokerto harus dikembangkan secara optimal

sehingga mampu bersaing dengan wilayah sekitarnya.

4. Kinerja pelayanan publik sebagai core bussines dari Pemerintah merupakan

ukuran prestasi yang mutlak diberikan kepada masyarakat. Masalah utama

adalah meningkatkan kemampuan kualitas fungsi pelayanan kepada

masyarakat dengan mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki
keterarnpilan dan keahlian sesuai dengan prinsip the right man on the right

place dan profesionalisme. Selain terbatasnya kualitas sumberdaya manusia

aparatur, kinerja birokrasi, belum terpenuhinya semua SPM, dan sarana

prasarana yang juga belum memadai termasuk di dalamnya konflik internal
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4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

Tema RKPD Tahun 2015 Kota Mojokerto sesuai dengan pentahapan dalam

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah Peningkatan pertumbuhan

ekonorni dan pengurangan kemiskinan. Tema ini yang menentukan prioritas dan

sasaran pembangunan Kota Mojokerto dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) 2015 harus sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jawa Timur. Pada tahun 2015 tema pembangunan RKP pusat adalah "Melanjutkan

Reformasi Bagi Percepatan Ekonomi Yang Berdaya Saing".

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan,

peluang yang ada di Kota Mojokerto, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun

2015 mengacu kepada Visi Kota Mojokerto tahun 2014-2019 , yaitu "Terwujudnya

Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan

bermoral".
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan

tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun

2015 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan

sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan
dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan

birokrasi sebagai dampak pelaksanaan PILKADA membuat koordinasi dan

komunikasi antar birokrat menjadi kurang maksimal.

5. Infrastruktur merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam

mendukung sektor prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Sektor infrastruktur terdiri atas prasarana transportasi, sumber daya air,

listrik, komunikasi dan prasarana permukiman, yang berperan sebagai

pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu

pertumbuhan wilayah, serta pengikat antar-wilayah. Peningkatan dan

pemeliharaan infrastruktur harus terus dilakukan dalam mendukung

perekonomian. Keterpaduan pembangunan dan saling keterkaitan antar

wilayah yang terangkum dalam dokumen ketataruangan masih perlu

ditingkatkan efektivitas dan pelaksanaannya, begitu pun dengan

pengendaliannya

6. Berkaitan dengan lingkungan hidup dan bencana, dalam penanganan

banjir dan genangan masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan

partisipasi masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan

tetap terjaga dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung

kinerja pembangunan secara umum. Prioritas ini selaras dengan prioritas

dalam RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan

kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban

umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang polhukam.
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Visi: "Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju,
No sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral"

-
Misi Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan Meningkatkan capaian Meningkatnya capaian
kualitas Indeks pembangunan indeks pendidikan

sumberdaya manusia (IPM) Meningkatnya capaianmanusia. indeks kesehatan
Meningkatnya capaian
indeks pengeluaran per
kapita

2 Menyediakan Mengembangkan SDM Meningkatnya
produk, jasa dan yang kompetitif dan kompetensi dan

layanan yang maju . komparatif profesionalisme SDM
dan berdaya saing

tinggi.
3 Menyediakan Menjadikan Kota Meningkatnya kinerja

infrastruktur dan Mojokerto sebagai sentra dan kualitas layanan
sarana prasarana layanan pendidikan, 2_emerintah ,-
yang baik dan kesehatan, perdagangan Meningkatnya kualitas

memadai barang/jasa, bisnis dan dan kuantitas produk, J
investasi jasa dan layanan

pendidikan, kesehatan,
dan perekonomian

4 Menciptakan Mengembangkan Meningkatnya
lingkungan yang infrastruktur dan sarana infrastruktur dan sarana

aman, nyaman dan prasarana Kota prasarana
tentram. Mojokerto yang layak pemerintahan

sebagai service city Meningkatnya
infrastruktur dan sarana
prasarana pendidikan
dan kesehatan ----
Meningkatnya
infrastruktur dan sarana
prasarana
perekonomian
Meningkatnya
infrastruktur dan sarana
prasarana lingkungan
dan bangunan
perkotaan

Menjadikan Kota Menurunnya angka
Mojokertosebaqai kriminalitas dan

daerah yang aman, tertib, pelanggaran
dan tentram hukum/peraturan/norma

TabeI4.3.

Hubungan Visi/Misi dan Tujuanl Sasaran Pembangunan Kota Mojokerto

daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan

misi dimaksud. Tujuan dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi

diuraikan dalam matriks tabel berikut:
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Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto dalam RKPD Tahun 2015 merupakan

tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014 -
2019. Tema RKPD Tahun 2015 Dalam RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019 adalah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto 2014-

2019 dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta dengan
memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto, maka

Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2015 menetapkan prioritas pembangunan

sebagai berikut.

a. Pendidikan, dengan sasaran pada : (a). Pencapaian SPM Bidang Pendidikan;

(b). Peningkatan kualitas pelayananan pendidikan; (c). Peningkatan angka melek
huruf; (d). Peningkatan angka partisipasi sekolah PAUD; (e). Peningkatan
kualitas sarana prasarana pendidikan; (f). Peningkatan kompetensi guru; (g).
Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. (h) Gratis biaya

pendidikanlWajib Belajar 12 tahun, (i) Rintisan pendirian Politeknik Kota

Mojokerto, U) Afirmasi pada lembaga pendidikan swasta, (k) Afirmasi pada siswa

miskin dan siswa berprestasi

Visi: "Terwujudnya Kota MOjokerto sebagai service city yang maju,
No sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral"

Misi Tujuan Sasaran
Meningkatnya peran
nilai-nilai agama, etika,
norma budaya dan
wawasan kebangsaan
sebagai Ilandasan
moral bermasyarakat,
berbangsa dan
bernegara

Menjadikan Kota Meningkatnya
Mojokerto sebagai lingkungan yang sehat,

daerah yang nyaman indah, bersih, hijau,
asri, dan bebas polusi
Meningkatnya tata
ruang yang kondusif
bagi pengembangan
siosial-ekonomi serta
memperhatikan daya
dukung lingkungan dan
aspek konservasi

Mengembangkan Meningkatnya
kewaspadaan dan kewaspadaan dan
kesiagan terhadap kesiapan
bencana penanggulangan

bencana
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b. Kesehatan, dengan sasaran pada : (a). Pencapaian SPM Bidang Kesehatan; (b).
Peningkatan kualitas pelayananan kesehatan; (c). Peningkatan kesehatan

individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan; (d). Peningkatan perilaku hidup

bersih dan sehat. Peningkatan kualitas P-KMBP, (e) Peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak, (f) Peningkatan kesehatan ibu dan anak, (g)

Peningkatan gizi balita, (h) Peningkatan mutu layanan RSUD, puskesmas dan
jaringannya, (i) Afirmasi pada kesehatan penduduk miskin, kaum marjinal ibu
dan anak, U) Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan

c. Penanggulangan Kemiskinan, dengan sasaran pada : (a). Pengurangan angka

miskin; (b). Pengurangan pengangguran usia produktif; (c). Validasi data

penduduk miskin; (d). Peningkatan jaminan kesehatan untuk penduduk miskin;
(e). Peningkatan jaminan pendidikan untuk penduduk miskin; (f). Peningkatan

kualitas perumahan, sanitasi dan air bersih untuk penduduk miskin; (g).

Peningkatan akses pangan penduduk miskin, (h) Pengentasan kemiskinan

terpadu/ Gerakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (GERBANG KESRA).

d. Pengembangan Ekonomi, dengan sasaran pada (a). Pemberdayaan UMKM

dan Koperasi; (b). Penataan PKL; (c). Peningkatan iklim investasi dan iklim
usaha; (d). Peningkatan kualitas dan promosi produk unggulan daerah; (e).
Peningkatan kualitas SDM angkatan kerja; (f). Pengembangan agrobisnis; (g)

Pengembangan sentra industri kecil. (h) Pengembangan ekonomi kreatif, (i)

Pemberdayaan UMKM, U) Pengendalian inflasi daerah, (k) Peningkatan

manajemen skill dan akses permodalan dan pemasaran koperasi dan UMKM, (I)

Peningkatan produk unggulan dan kebijakan one village one product

e. Ketahanan Pangan, dengan sasaran pada : (a). Pemantapan ketersediaan dan

keamanan pangan; (b). Pengembangan dan penganekaragaman sumber pangan

lokal; (c). Stabilitas harga pangan. (d) Peningkatan ketahanan pangan,

f. Infrastruktur dan Kawasan Tertinggat, dengan sasaran pada : (a). Pengelolaan

tata ruang yang berkualitas; (b). Peningkatan sarana prasarana perhubungan; (c).

Peningkatan sarana prasarana pemukiman; (d). Peningkatan sarana prasarana
air bersih; (e). Perbaikan lingkungan kumuh.

g. Reformasi Tata Ketola Pemerintahan, dengan sasaran pada : (a). Peningkatan

tertib administrasi dan kearsipan; (b). Peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan; (c). Peningkatan kinerja pelaksanaan, pengawasan, monitoring

dan evaluasi kegiatan; (d). Pengembangan data berbasis IT; (e). Peningkatan

pengelolaan keuangan dan asset; (f). Peningkatan profesionalisme dan
produktifitas aparatur; (g). Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

(h). Pemekaran wilayah administratif kelurahan; (i). Peningkatan keamanan dan

ketertiban masyarakat; U). Peningkatan peranserta masyarakat dan pihak swasta

dalam pembangunan; (k). Pemberdayaan perempuan. (I) Pengembangan
layanan terpadu, e-Goverment, e-perijinan, dan de-birokratisasi layanan publik,

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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1. Pengembangan layanan terpadu, e-
Goverment, e-perijinan, dan de-
birokratisasi layanan publik

2. Pengembangan kebijakan/regulasi yang
pro growth, pro job, pro poor, pro
gender, pro environment

3. Penataan organisasi/kelembagaan
daerah

4. Peningkatan kerjasama antar daerah
5. Peningkatan kinerja perencanaan,

pelaksanaan, monitori~g evaluasi,

Pengembangan layanan pemerintahan,
pendidikan, kesehatan, perdagangan
barang/jasa, bisnis investasi

Pengembangan SDM yang kompetitif 1. Peningkatan Pendidikan Kedinasan
dan komparatif 2. Peningkatan Pendidikan Vokasional

PRIORITAS PEMBANGUNAN (RKPD) l
Peningkatan capaian Indeks 1. Gratis biaya pendidikanlWajib Belajar f211
Pembangunan Manusia (IPM) tahun

2. Pemberantasan buta huruf
3. Rintisan pendirian Politeknik Kota

Mojokerto
4. Peningkatan kualitas P-KMBP
5. Peningkatan keselamatan

melahirkan dan anak
6. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
7. Peningkatan gizi balita
8. Pembinaan PKL dan asongan
9. Pengambangan ekonomi kreatif
10.Pemberdayaan UMKM
11.Peningkatan ketahanan pangan
12.Pengentasan kemiskinan terpadu

Gerakan Pembangunan Kesejahteraan
Rakyat (GERBANG KESRA)

13.Pengendalian inflasi daerah

PRIORITAS TAHUN RENCANA
(RPJMD)

TabeI4.4.
HUBUNGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD DAN RKPD

(m) Pengembangan kebijakan/regulasi yang pro growth, pro job, pro poor, pro

gender, pro environment, (n) Penataan organisasi/kelembagaan daerah (0)

Peningkatan kerjasama antar daerah.
h. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, dengan sasaran pada : (a)

Pengendalian banjir; (b). Peningkatan kebersihan dan keindahan kota; (c)
Pengelolaan sampah berbasis "zero waste management; (d). Peningkatan

kemampuan dalam penanggulangan bencana.
i. Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dengan sasaran pada: (a). Peningkatan

pembinaan pemuda dan olahraga; (b). Pengembangan kesenian dan

kebudayaaan daerah; (c). Peningkatan pelayanan haji di daerah; (d).

Peningkatan keimanan dan kesalehan sosial; (e). Peningkatan pembinaan

kelompok keagamaan.
Kesesuaian antara RPJMD Tahun perencanaan pertama (2015) dengan

Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto untuk tahun 2015 dalam RKPD

sebagaimana tabel sebagai berikut :

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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1. Peningkatan upaya pencegahan,!
penanggulangan dan mitigasi bencan~ I

Pengembangan kewaspadaan dan
kesiagaan terhadap bencana

4.

dan3.

2.

1. Peningkatan kesadaran hukum
2. Peningkatan penindakan pelanggaran I

hukum/peraturan .
3. Peningkatan pemahaman agama, dan I

karukunan antar umat beragama
4. Pengembangan budaya, etika, norma

sosial dan wawasan kebangsaan

1. Pembangunan/rehabilitasi insfrastruktur
dan sarana prasarana pendidikan,
kesehatan, perekonomian dan
lingkungan

2. Pengembangan jalan protokol terpadu I

3. Pengembangan kota layak anak I
4. Bedah kampung
5. Pembangunan Rumah Susun

Sederhana Sewa (Rusunawa)

pengawasan dan pengendalian program
6. Afirmasi pada lembaga pendidikan

swasta
7. Afirmasi pada siswa miskin dan siswa I

berprestasi
8. Peningkatan pembinaan pemuda dan I

olah raga
9. Peningkatan mutu layanan RSUD,

puskesmas dan jaringannya I
10. Afirmasi pada kesehatan penduduk

miskin, kaum marjinal ibu dan anak
11. Peningkatan partisipasi masyarakat di

bidang kesehatan
12. Peningkatan manajemen skill dan

akses permodalan dan pemasaran
koperasi dan UMKM

13. Peningkatan produk unggulan dan
kebijakan one village one product

14. Pemberdayaan perempuan dan anak

Pengembangan sebagai daerah yang
aman tertib dan tentram

Pengembangan Insfrastruktur dan
sarana prasarana sebagai service city

~----~-----------------------+----~---------------------------
Pengembangan Kota Mojokerto 1. Peningkatan kebersihan dan I

sebagai daerah yang nyaman kesehatan lingkungan
Peningkatan penghijauan, keindahan,
keasrian dan pengelolaan RTH
Peningkatan pengawasan
pengendalian lingkungan hidup
Pengendalian pertumbuhan penduduk I

i

PRIORITAS PEMBANGUNAN (RKPD)PRIORITAS TAHUN RENCANA
(RPJMD)

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
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Berdasarbn visi, rnisi, kebijakan dan sasatan sebagaimana tertuang dalam

RPJP Kota Mojokerto 2005-2025, RPJMD Kola Mojokerto Tahun 2014-2019
maupun perkembangan kebijakan pemelintah daBn skala regional dan nasional,

serta dengan memperhatikan kondisi urmm da1 ~ a'aban yang dihadapi dan

difonnulasikan daIam hasi musreubang tahun 2014. maka daIam rangka

penyelenggaraan manajemen pemerinlatal daerah untuk tahun 2015 cflSUsunfokus

pembangunan daerah yang menjadi kebijakan unn.m daIam penyusunan APBD
tahun 2015.

Fokus pernbangunan daerah yang ten::akup daIam RKPD ini pada dasamya

merupakan kerangka operasionaI sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi
dan misi pernbangtman daerah. yang berisi sasalal dan kebijakan daerah dalam

satu tahun anggaran. Sebagaimana 1eIah ciuraikan pada bab sebelurnnya, dalam

pencapaian visi dan rnisi sesuai dengan isu akluaI dan kondisi umum yang dihadapi,

maka agenda pada taham 2015 adaIah target pet.~ priorias pembangunan

daerah. DaIam pelaksanaamya. prioritas pembaugunan daetah tersebut dijabarkan

ke daIam program dan kegiatan tahun 2015 sebagaimana diuraikan daIam tabel 5.1.

Sedangkan jumIah program, kegiaIan dan pagu indikatifnya dari 34 Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di IingIwnga1 Pemelintah Kola Mojokerto secara rinci
dapat dilihat pada tabeI 5.2.

Rencana prog.an dan kegialarl yang disertai kebutuhan pendanaan

dilaksanakan oIeh SKPD yang dikoordinasikan oIeh Pemerinlah Kota Mojokerto

untuk mencapai sasaran dan tujua1 pembanglRlll daerah yang terdin dan

sekumpulan swnber daya bait sumber days mamlSia. barang modal termasuk

peralatan dan tek:noIogi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber

daya tersebut" sebagai masukan unIuk menglnsiil'an keIuaran (output) dalam

bentuk bafanMasa Program harus memiiki sasara1 yang jeIas dan dapat diukur

hasilnya.Sedangkan kegiatan priorias merupakan kegiatan yang cflletapkan untuk

mencapai secara langsung proglalll dan kegiaIan.

Proyeksi kebutuhan pendanaan daIam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun 2015 sebesar Rp. 680.682.734.985,00. Secara rinci, untuk

rencana untuk tatum 2015 adaIah sebagaM.aaa label Iibawah ini:

BABY

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
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1. Seluruh SKPO Kola Mojokerto dan seIuruh peIaku pembangunan di Kola

Mojokerto, berkewaj1ban untuk rneIaksanakan program-program dan kegialan

kegialan yang teIah diteIapkan daIam RKPD Tahun 2015. secara sinergitas dan

teriotegrasi. Berkaitan dengan pellldanaan pembangunan. peran serta
kontribusi masyaralrat dan dunia usaha perlu terus cigaIi dan didorong untuk

dapat berperan serta secara mak.simaI dan sekaIigus berperan sebagai

pengawas peIaksanaan pembangunan.

2. Sebagai langkah awaI dalam menyusun RAPBD Tahun 2015, RKPD Tahun

2015 dijabarkan Iebih lanjut daIam doIa.men Kebijakan Umurn Anggaran

Pendapatan dan BeIanja Daerah (KUAPBD) dan PIafon Prioritas Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun 2015 hasi kesepakatan bersama dengan DPRD

Kola Mojokerto;

3. DaIam rangka sinitrollisasi, sirlCtgilas. hannonisasi dan inlegrasi pelaksanaan

program-program dan kegiatan-kegialan pembangunan, yang pendanaannya

berswnber dari APBD. AP8NIBLNIPHL.N dan sa.mber-sa.mber lainnya yang
sah. maka setiap SKPD harus menyusun dan mernbuat RENJA-SKPD masing

masing, sebagai dasar peIaksanaan rencana kegiatan Tahun 2015;

Oengan berIandaskan pada peraturan perundang-undan yang berlaku

sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2015 sebagai dokumen rencana

operasional pembangunan 1ahun 2015, mernl.lSCllka1 pada pencapaian arah, tujuan,
sasaran dan target prioritas ref1Cara pembalgunan janglra pendek tahun 2015.

Penetapan prioriIas rencana pembangunan tahun 2015. mengacu pada isu-isu

strategis serta melalui pendekatal kewiayata1. yang kemudian difokuskan pada

program dan kegialan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin

terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja

pembangunan semua pihak yang terkait,. maka diletapka1 kaidah-kaidah

peIak.sanaan sebagai berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2015,

merupakal penjabaran peIaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Pemelintah Kola Mojoler1D Tahun 201~2015. Dengan

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tatu .. 2015 dan hasil analisis,

pemantauan serta evaIuasi peJaksallaan RKPD Tahun 2015. RKPD Tahun 2015

merupakan tahap pengembangm program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan

VlSi dan Misi Pemerintah Kola Mojokerto.

PENUTUP

BABVI
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4. Partisipasi masyarakat daIam ptoses penyusunan rene.a pembangunan, agar

difasifitasi mefafui Forum SkPO serta Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG). sehingga aspimsi dan kepentingan

masyarakat yang Iebih Iuas. dapat terakornoda!i secaa bait:
5. Untukmenjamin konsistensi. sinergias.harmonisas1 .integrasi. efektivitas dan

efesiensi peIaksanaan pernbanglUlafl, setiap SKPO wajib melakukan

pengawasan dan pengendaian pelaksanaan RKPO Tahun 2015. sesuai

dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukal koreksi yang diperlukan serta

melaporkan hasiInya secara berkaIa 3 (tiga) bulan kepada Walikola. melalui

BAPPEKO Mojokerto;

6. Secara proaktif, BAPPEKO Mojokerto. wajlb rneIaIwka'I monitoring, pengkajian
peIaksanaan RKPD Tahun 2015 sa1amenghimpun dan menganaisis laporan 3

(tiga) bulan peIaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan
kepada walikola;

7. Pada akhir tabun anggaran .2015. setiap kepaIa SKPD wajib melakukan

evaluasi kinerja pelaksaaaan RKPD Tahun 2015. sesuai dengan TUPOKSI

masing-masing. HasiI ev" dilaporkan Iebih lanjut kepada Walikota meIaIui

BAPPEKO Mojokerto;

8. Tala cara penyusunan RKPO Tahun 2015 dan penyelenggaraan

MUSRENBANG serta Forum SKPD Tahun 2015. mengacu pada Peraturan

Daerah yang teIah ada MekaIisme penyeIenggaraan MUSRENBANG

dilakukan meIaIui tahapa1 menurut tinglralan pemerintah daerah, meIaIui
MUSRENBANG elitingkat Kelurahan. Kecamalan. dan Kota Mojokerto sampai
dengan Tmgkat NasionaI. perIu ditingkaIkan kuaIiIasnya. sehingga dihasilkan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang eliharapkan, yaitu

tercapainya VISi dan Misi Kola Mojokerto secara bertahap dan

berkesinambungan. sebsgaimana tertuang daIam RPJMD Kola Mojokerto

Tahun 2015-2019;

9. RKPD Tahun 2015 beIIaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal31

Oesember 2015. l.a1gk.ah-Iangkah persiaJal dimuIai sejak tanggaI ditetapkan

hingga pelaksanaannya, perIu terus dJakukan dengan mernperhatikan dan

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi. sinkronisasi. sinergilas. harmonisasi dan
efektivitas dan efesiensi daIam penyeIenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

.8adan PereflCallaan Pernban{J.ni:wI Kola Mojokerto

,
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