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BAB III 

KONDISI SIDA SAAT INI 

 

3.1 PENETAPAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH 

Untuk menentukan komoditas unggulan di Kota Mojokerto dapat 

menggunakan analisis Location Quotient (LQ). LQ merupakan analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan sektor dalam pembangunan 

wilayah. Teknik analisis LQ digunakan untuk menentukan komoditas 

unggulan pada setiap sektor ekonomi yang ada di kota tertentu. LQ dapat 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan:  

Pdi = Hasil produksi komoditas i di kota  

PD = Hasil produksi total komoditas di kota 

Pni = Hasil produksi komoditas i di provinsi 

PN = Hasil produksi total komoditas di provinsi 

Kriteria LQ adalah sebagai berikut: 

1. LQ > 1, mempunyai arti komoditas tersebut merupakan sektor basis. 

Produksi komoditas di daerah yang bersangkutan sudah melebihi 

kebutuhan konsumsi daerah dimana komoditas tersebut dihasilkan 

dan kelebihannya dapat dijual ke luar daerah 

2. LQ < 1, mempunyai arti produksi komoditas tersebut belum mencukupi 

kebutuhan konsumsi di daerah yang bersangkutan dan 

pemenuhannya didatangkan dari daerah lain 

3. LQ = 1, mempunyai arti produksi komoditas yang bersangkutan hanya 

cukup untuk kebutuhan daerah setempat 

3.1.1 SEKTOR PERTANIAN 

Sektor pertanian di Kota Mojokerto memiliki komoditas yang terdiri dari 

padi, jagung, kacang, dan kacang hijau. Berikut adalah produksi sektor 

pertanian di Kota Mojokerto dirinci menurut komoditasnya: 

 

 

 

𝐿𝑄 =
𝑝𝑖/𝑝𝑡

𝑝𝑖/𝑝𝑡
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Tabel 3. 1 Produksi Komoditas Pertanian (Ton) Kota Mojokerto Tahun 2020 

Komoditas Produksi (Ton) 

Padi 4.940 

Jagung 6 

Kacang 20 

Kacang Hijau 3 

Total 4.969 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021 

Kota Mojokerto memiliki produksi padi yang dominan yaitu sebesar 

4.940 ton. Sedangkan kacang hijau merupakan komoditas dengan produksi 

yang terendah hanya sebesar 3 ton. Untuk menentukan komoditas unggulan 

pertanian di Kota Mojokerto menggunakan analisis LQ dengan 

membandingkan antara produksi komoditas pertanian di Kota Mojokerto 

dengan produksi komoditas pertanian di Provinsi Jawa Timur yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 2 LQ Komoditas Pertanian di Kota Mojokerto 

Komoditas 

Jumlah 

Produksi di 

Kota 

Mojokerto 

Jumlah 

Produksi di 

Provinsi 

Jawa Timur 

Pdi/PD Pni/PN LQ Keterangan 

Padi 4.940 9.580.934 0,994 0,409 2,432 Basis 

Jagung 6 7.381.622 0,001 0,262 0,005 Non Basis 

Kacang 20 344.998 0,004 0,015 0,273 Non Basis 

Kacang Hijau 3 6.131.163 0,001 0,315 0,002 Non Basis 

Total 4.969 23.438.717  

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari komoditas pertanian yang ada 

di Kota Mojokerto diketahui bahwa komoditas padi memiliki nilai LQ > 1 yang 

menunjukkan produksi komoditas tersebut sudah mampu melebihi kebutuhan 

pangan di Kota Mojokerto sehingga berpeluang untuk diekspor ke luar 

daerah karena adanya surplus. Sedangkan untuk komoditas jagung, kacang, 

dan kacang hijau memiliki nilai LQ < 1 yang menunjukkan produksi komoditas 

tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah sehingga 

memerlukan pasokan atau import dari luar daerah atau dapat menambah 

nilai keunggulan tersendiri sehingga dapat bersaing dengan komoditas 

lainnya. 
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3.1.2 SEKTOR PERKEBUNAN 

Sektor perkebunan di Kota Mojokerto memiliki komoditas yang terdiri 

dari tebu dan kelapa. Berikut adalah produksi sektor perkebunan di Kota 

Mojokerto dirinci menurut komoditasnya: 

Tabel 3. 3 Produksi Komoditas Perkebunan (Ton) Kota Mojokerto Tahun 2020 

Komoditas Produksi (Ton) 

Tebu 846 

Kelapa 51 

Total 897 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021 

Produksi perkebunan di Kota Mojokerto didominasi dari komoditas 

tebu yang sebesar 846 ton. Sedangkan untuk komoditas kelapa memiliki 

produksi terendah sebesar 51 ton. Untuk menentukan komoditas unggulan 

perkebunan di Kota Mojokerto menggunakan analisis LQ dengan 

membandingkan antara produksi komoditas perkebunan di Kota Mojokerto 

dengan produksi komoditas perkebunan di Provinsi Jawa Timur yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 4 LQ Komoditas Perkebunan di Kota Mojokerto 

Komoditas 

Jumlah 

Produksi di 

Kota 

Mojokerto 

Jumlah 

Produksi di 

Provinsi 

Jawa Timur 

Pdi/PD Pni/PN LQ Keterangan 

Tebu 846 1.046.856 0,943 0,812 1,162 Basis 

Kelapa 51 242.520 0,057 0,188 0,302 Non Basis 

Total 897 1.289.376  

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari komoditas perkebunan yang 

ada di Kota Mojokerto diketahui bahwa komoditas tebu memiliki nilai LQ > 1 

yang menunjukkan produksi komoditas tersebut sudah mampu melebihi 

kebutuhan di Kota Mojokerto sehingga berpeluang untuk diekspor ke luar 

daerah karena adanya indikasi surplus. Sedangkan untuk komoditas kelapa 

memiliki nilai LQ < 1 yang menunjukkan produksi komoditas tersebut belum 

mampu memenuhi kebutuhan daerah sehingga memerlukan pasokan atau 

import dari luar daerah. 

3.1.3 SEKTOR PERIKANAN 

Sektor perikanan di Kota Mojokerto memiliki komoditas yang terdiri 

dari ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan ikan gurami. Berikut adalah produksi 

sektor perikanan di Kota Mojokerto dirinci menurut komoditasnya: 
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Tabel 3. 5 Produksi Komoditas Perikanan (Ton) Kota Mojokerto Tahun 2020 

Komoditas Produksi (Ton) 

Nila 11 

Patin 22 

Lele 144 

Gurami 12 

Total 189 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021 

Kota Mojokerto memiliki produksi ikan lele yang dominan yaitu sebesar 

225 ton. Sedangkan ikan gurami merupakan komoditas perikanan dengan 

produksi yang terendah yaitu sebesar 27 ton. Untuk menentukan komoditas 

unggulan perikanan di Kota Mojokerto menggunakan analisis LQ dengan 

membandingkan antara produksi komoditas perikanan di Kota Mojokerto 

dengan produksi komoditas perikanan di Provinsi Jawa Timur yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 6 LQ Komoditas Perikanan di Kota Mojokerto 

Komoditas 

Jumlah 

Produksi di 

Kota 

Mojokerto 

Jumlah 

Produksi di 

Provinsi 

Jawa Timur 

Pdi/PD Pni/PN LQ Keterangan 

Nila 11 32.255 0,058 0,150 0,387 Non Basis 

Lele 144 127.847 0,762 0,596 1,277 Basis 

Patin 22 29.481 0,116 0,138 0,846 Non Basis 

Gurami 12 24.777 0,063 0,116 0,549 Non Basis 

Total 189 214.360  

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari komoditas perikanan yang ada 

di Kota Mojokerto diketahui bahwa komoditas ikan lele memiliki nilai LQ > 1 

yang menunjukkan produksi komoditas tersebut sudah mampu melebihi 

kebutuhan di Kota Mojokerto sehingga berpeluang untuk diekspor ke luar 

daerah karena mengindikasikan adanya surplus. Sedangkan untuk komoditas 

ikan nila, ikan patin, dan ikan gurami memiliki nilai LQ < 1 yang menunjukkan 

produksi komoditas tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pangan 

daerah sehingga memerlukan pasokan atau import dari luar daerah atau 

dapat menambah nilai keunggulan dari masing-masing komoditas perikanan 

sehingga mampu bersaing dengan komoditas lainnya.  
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3.1.4 SEKTOR PETERNAKAN 

Sektor peternakan di Kota Mojokerto memiliki komoditas yang terdiri 

dari domba, kambing, sapi, itik, dan ayam. Berikut adalah produksi sektor 

peternakan di Kota Mojokerto dirinci menurut komoditasnya: 

Tabel 3. 7 Produksi Komoditas Peternakan (Ekor) Kota Mojokerto Tahun 2020 
Komoditas Produksi (Ton) 

Domba 605 

Kambing 1.087 

Sapi 104 

Itik 5.200 

Ayam 10.580 

Total 17.576 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021 

Produksi peternakan di Kota Mojokerto didominasi dari komoditas 

ayam yang sebesar 10.580 ekor. Sedangkan untuk komoditas sapi memiliki 

produksi terendah yaitu sebesar 104 ekor. Untuk menentukan komoditas 

unggulan peternakan di Kota Mojokerto menggunakan analisis LQ dengan 

membandingkan antara produksi komoditas peternakan di Kota Mojokerto 

dengan produksi komoditas peternakan di Provinsi Jawa Timur yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 8 LQ Komoditas Peternakan di Kota Mojokerto 

Komoditas 

Jumlah 

Produksi di 

Kota 

Mojokerto 

Jumlah 

Produksi di 

Provinsi 

Jawa Timur 

Pdi/PD Pni/PN LQ Keterangan 

Domba 605 3.524.898 0,034 0,064 0,537 Non Basis 

Kambing 1.087 1.382.418 0,062 0,025 2,461 Basis 

Sapi 104 4.637.970 0,006 0,084 0,070 Non Basis 

Itik 5.200 6.175.702 0,296 0,112 2,635 Basis 

Ayam 10.580 39.291.777 0,602 0,714 0,843 Non Basis 

Total 17.576 55.012.765  

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari komoditas peternakan yang 

ada di Kota Mojokerto diketahui bahwa komoditas kambing dan itik memiliki 

nilai LQ > 1 yang menunjukkan produksi komoditas tersebut sudah mampu 

melebihi kebutuhan di Kota Mojokerto sehingga dapat berpeluang untuk 

diekspor ke luar daerah. Sedangkan untuk komoditas domba, sapi, dan ayam 

memiliki nilai LQ < 1 yang menunjukkan produksi komoditas tersebut belum 



                ROADMAP PENGUATAN SIDa  
    Kota Mojokerto 

 3 - 6 

mampu memenuhi kebutuhan daerah sehingga memerlukan pasokan atau 

import dari luar daerah. 

Tabel 3. 9 Komoditas Unggulan Kota Mojokerto 
Sektor Komoditas 

Pertanian Padi 

Perkebunan Tebu 

Perikanan Lele 

Peternakan Kambing dan Itik 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

 

3.2 KEBIJAKAN DAN REGULASI KOTA MOJOKERTO 

Sistem inovasi daerah dikarakteristikan sebagai kumpulan inovasi dan 

bentuk kegiatan kerjasama antara beberapa aktor seperti pemerintah, 

swasta, lembaga, organisasi untuk menciptakan dan mendifusikan 

pengetahuan baru. Selain itu, adanya dukungan budaya inovasi sangat 

berperan agar sistem ini dapat berkembang dari waktu ke waktu. 

Pengembangan SIDa merupakan salah satu strategi utama dalam sistem 

inovasi nasional yang sekaligus menjadi agenda nasional sesuai dalam 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Implementasi pengembangan SIDa diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 

tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang mewajibkan setiap 

daerah harus menetapkan kebijakan SIDa, yang diintegrasikan dalam 

perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). Berikut merupakan pemetaan regulasi daerah yang 

berpotensi mendukung inovasi Kota Mojokerto. 

Tabel 3. 10 Regulasi Daerah Pendukung Inovasi Daerah 

No. 
Nomor Peraturan 

Daerah 
Perihal 

1 Nomor 4 Tahun 2012 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto 

Tahun 2012-2032 

2 Nomor 2 Tahun 2009 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 
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No. 
Nomor Peraturan 

Daerah 
Perihal 

3 Nomor 10 Tahun 2019 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Mojokerto 2018-2023 

4 Nomor 59 Tahun 2020 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 

Mojokerto Tahun 2021 

Sumber : Hasil Analisis, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas didapatkan empat peraturan daerah 

yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan inovasi 

pemerintah Kota Mojokerto. Pada Kota Mojokerto sendiri terdapat beberapa 

potensi daerah yang sudah tercantum pada RPJMD Kota Mojokerto. RPJMD 

sendiri juga sudah disusun sedemikian rupa dengan berpedoman pada 

peraturan diatasnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Mojokerto dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kota Mojokerto. Adanya regulasi yang sudah disusun ini akan memudahkan 

untuk pemetaan potensi daerah yang sangat mungkin untuk dikembangkan 

menjadi suatu inovasi dari Kota Mojokerto. Oleh karena itu, sinkronisasi pada 

kebijakan-kebijakan yang ada sangat perlu untuk diperhatikan dan terus 

dievaluasi agar strategi yang akan disusun dapat membantu dalam 

penyelesaian permasalahan dan bukan menambah permasalahan baru bagi 

Kota Mojokerto. 

 

3.3 GAMBARAN AWAL INFRASTRUKTUR SIDA KOTA MOJOKERTO 

3.3.1 LOKASI STRATEGIS KOTA MOJOKERTO 

Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto dan 

terletak 50 km barat daya Kota Surabaya. Wilayahnya merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian rata-rata 22 mdpl dengan kondisi permukaan 

tanah yang agak miring ke timur dan utara dengan tingkat kemiringan antara 

0-3%. Wilayah Kota Mojokerto berbatasan dengan Sungai Brantas di sebelah 

utara dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat, timur, dan selatan. 

Terdapat 3 kecamatan di Kota Mojokerto, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon, 

Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Magersari. 

Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur 2012-2032,  Kota Mojokerto 

termasuk ke dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan Gerbangkertosusila dan 

diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang 

dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang 
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mendukung sudut kepentingan ekonomi dengan arah pengembangan 

pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, 

pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, 

transportasi, dan industri. Hal ini menjadikan Kota Mojokerto termasuk dalam 

rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi 

yang lingkup pengelolaannya oleh pemerintah pusat. 

Dalam arahan pengembangan masing-masing Kabupaten dan Kota 

yang ada pada lingkup Kawasan GKS (GERBANGKERTOSUSILA), maka 

Kota Mojokerto diarahkan pada sektor utama perdagangan jasa dan 

pariwisata. Sebagai sektor utama, Kota Mojokerto mempunyai fungsi sebagai 

perdagangan dan jasa untuk kebutuhan lokal. Sedangkan untuk pariwisata, 

Kota Mojokerto diarahkan pada koridor B yaitu sebagai akses antara 

Surabaya-Mojokerto-Jombang untuk wisata sejarah. Kota Mojokerto yang 

mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kabupaten GKS mempunyai peran 

sebagai sub pusat GKS yang meliputi wilayah Mojokerto dan Jombang. 

Antara Kota Mojokerto dengan Jombang dan Surabaya mempunyai 

hubungan yang kuat melalui jalan arteri. Sedangkan fungsinya adalah 

sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan skala kabupaten/kota. 

Pada kawasan ini harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai 

sehingga menimbulkan minat investasi yang besar. Kota Mojokerto dengan 

pusat kota di Kecamatan Magersari memperlihatkan adanya implikasi 

perkembangan kota cukup meningkat dan dirasakan oleh masyarakat 

terutama dari sisi ekonomi. Semakin berkembangnya pusat kota di Kota 

Mojokerto berpengaruh pula pada pemanfaatan ruang, khususnya untuk 

sektor usaha, perkantoran, perdagangan, jasa dan aneka usaha lainnya.  

3.3.2 POTENSI PERINDUSTRIAN 

Dalam 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 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, perbatasan 

Jombang, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. 
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Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri tumbuh 

lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai 

tambah yang berujung pada peran sektor industri dalam pertumbuhan 

ekonomi. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 

2010, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2019 adalah sebesar 

5,75 persen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2019 

adalah 4,990,678.53 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku 

sebesar 6,809,329.9 juta rupiah. Dapat dilihat bahwa ada dua sektor ekonomi 

yang sangat dominan kontribusinya di Kota Mojokerto, yaitu industri dan 

perdagangan jasa. Kedua sektor ini mempunyai peranan besar terhadap 

perekonomian di Kota Mojokerto, sehingga bisa dijadikan sebagai lokomotif 

pertumbuhan ekonomi, artinya dengan kontribusi yang tinggi tersebut, kedua 

sektor ini bisa digenjot untuk ditingkatkan produktivitasnya. 

Potensi sentra industri di Kota Mojokerto berupa kegiatan industri dan 

home industri yang potensial dikembangkan diantaranya industri rokok Bokor 

Mas, Industri Sepatu Dragon (Pro ATT) di Jalan Pahlawan, Industri Pakan 

Ternak di Jalan By Pass dan home industri sepatu sandal kulit, home industri 

kerajinan miniatur perahu, home industri logam cetakan kue, home industri 

batik, home industry makanan onde-onde, keciput, kerupuk.  

Kota Mojokerto juga memiliki Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 

(WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama ekonomi, berikut 

merupakan daerah yang ditetapkan sebagai WPPI di Kota Mojokerto: 

Tabel 3. 11 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Kota Mojokerto 
Kecamatan Kelurahan 

Prajuritkulon 

Surodinawan 

Prajuritkulon 

Blooto 

Pulorejo 

Kauman 

Mentikan 

Magersari 

Gunung Gedangan 

Wates 

Kedundung 

Balongsari 

Magersari 

Gedongan 

Kranggan 
Meri 

Miji 
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Kecamatan Kelurahan 

Kranggan 

Jagalan 

Sentanan 

Purwotengah 

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto 2018-2023 

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan lokasi kawasan industri 

dan lokasi di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri atau telah 

memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis. KPI Industri Mikro 

dan Kecil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: 

1. Industri batik tulis di Kelurahan Surodinawan, lingkungan 

Keboan, dan Kelurahan Gunung Gedangan 

2. Industri miniatur perahu layar tradisional di Jl. Brawijaya, 

Kedungkwali, dan Kelurahan Prajurit Kulon 

3. Industri gips antara lain berupa tempat minuman, mainan anak-

anak, buah-buahan, boneka/badut, patung manusia/binatang 

4. Industri keciput dan onde-onde terdapat di Kelurahan Gunung 

Gedangan, Kelurahan Meri, Kelurahan Wates, Kelurahan 

Kedungdung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Magersari, 

Kelurahan Gedongan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajurit Kulon, 

Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan 

Kranggan, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Kauman, dan 

Kelurahan Mentikan 

5. Industri sepatu dan sandal tersebar di Kelurahan Gunung 

Gedangan, Kelurahan Meri, kelurahan Wates, Kelurahan 

Kedungdung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Magersari, 

Kelurahan Gedongan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajurit Kulon, 

Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan 

Kranggan, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Kauman, dan 

Kelurahan Mentikan 

6. Industri cetakan kue yang berbahan dasar dari alumunium di 

Kelurahan Mentikan 

7. Industri kecil lainnya 

Untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Menengah Kota Mojokerto 

adalah sebagai berikut: 

1. Industri rokok di Jalan Pahlawan 
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2. Industri sepatu di Jalan Pahlawan 

3. Industri makanan ternak di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass) 

Untuk pembangunan Kawasan Industri (KI) akan diprioritaskan pada 

daerah yang berada dalam WPPI. Dalam rangka percepatan penyebaran 

industri keluar kota, pemerintah membangun kawasan industri sebagai 

perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk 

dilakukan oleh pihak swasta. Rencana Kawasan Industri menengah Kota 

Mojokerto direncanakan di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass), Kelurahan 

Kedundung dengan luas kurang lebih 47,47 ha atau 2,88 persen. Untuk 

Kawasan Industri di Kota Mojokerto diarahkan dengan luas kurang lebih 

96,11 ha atau 5,84 persen. 

Tabel 3. 12 Wilayah Kawasan Industri Kota Mojokerto 
Kecamatan Kelurahan 

Prajuritkulon 
Mentikan 

Kauman 

Kranggan 
Purwotengah 

Miji 

Magersari 

Kedundung 

Wates 

Gunung Gedangan 

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto 2018-2023 

Perkembangan IKM cukup pesat dari adanya Industri Rokok Bokor Mas 

dan Industri Sepatu Pro ATT di Kelurahan Kranggan, Industri Pakan Ternak 

di kelurahan Kedundung, serta home industry makanan khas Kota Mojokerto 

(onde-onde, keciput) di Kelurahan Mentikan, Industri Kecil Sepatu dan 

Cinderamata Perahu di Kelurahan Prajurit Kulon serta Industri Kecil 

pembuatan alat pembuat kue dari logam di Kelurahan Pulorejo. Berikut 

merupakan wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Pusat Pertumbuhan IKM 

di Kota Mojokerto: 

Tabel 3. 13 Pusat Pertumbuhan IKM Kota Mojokerto 
Kecamatan Kelurahan IKM 

Prajuritkulon 

Surodinawan Industri Alas Kaki, Batik 

Prajuritkulon Industri Alas kaki 

Blooto Industri Barang dari Kayu, Alas Kaki, dan Makanan dan 

Minuman 

Pulorejo Industri Pengolahan Logam 

Kauman Industri Tekstil (Mukena), Alas Kaki 

Mentikan Industri Furniture 
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Kecamatan Kelurahan IKM 

Magersari 

Gunung Gedangan Industri Tekstil (Batik), Sandal 

Wates Industri Makanan dan minuman 

Kedundung Industri Pengolahan Tepung Ikan, Alas Kaki, Batik 

Balongsari Industri Makanan dan Minuman 

Magersari Industri Makanan dan Minuman 

Gedongan Batik 

Kranggan 

Meri Industri Makanan dan Minuman 

Miji Industri Alas Kaki, Miniatur Perahu 

Jagalan Industri Makanan dan Minuman, Alas Kaki 

Sentanan Industri Pengolahan Susu (Sari Kedelai), Kue Basah 

Purwotengah Industri Mesin dan Perlengkapan, Gibs 

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2021 

Untuk industri unggulan daerah yaitu Industri Alas Kaki, Sepatu, dan 

Sandal. Untuk bahan baku alas kaki di import dari China karena hanya dari 

China yang memiliki harga murah serta tidak membatasi jumlah impor bahan 

baku. Selain itu, terdapat perusahaan besar di Kota Mojokerto yang 

melakukan ekspor alas kaki, yaitu Perusahaan Inti Dragon, Barsindo, dan 

Hoki Langgeng Makmur. Perusahaan ini mengekspor alas kaki ke Thailand, 

Malaysia, Jepang, dan Timur Tengah. Industri ini memiliki kerjasama dengan 

JICA (Japan International Coorporation Agency) yang merupakan branding 

alas kaki Kota Mojokerto mulai dari model hingga penjualan. Kerjasama 

tersebut dilakukan dengan komunitas alas kaki di Kota Mojokerto. Kerjasama 

ini terkait fasilitas dan produk UMKM yang masuk kedalam commerce/gerai 

seperti alfamart, indomart, dll. 

Terdapat industri cor aluminium yang membuat cetakan kue, terang 

bulan, dan sebagainya yang diekspor ke Jawa dan Luar Jawa.  Selain itu 

terdapat industri furniture oleh PT. Donglin yang melakukan kegiatan ekspor 

ke Korea dan Jepang mulai tahun 2018.  

Belakangan ini, dinas ini bekerjasama dengan Bhineka.com untuk 

pengadaan bazas. Kemudian perusahaan seperti perusahaan sepatu dibantu 

oleh pemerintah untuk masuk ke E-catalog,com. Sehingga banyak industri 

yang meminta bantuan pemerintah dalam hal pemasaran di digital atau 

secara online. 

3.3.3 POTENSI PERDAGANGAN 

Sektor perdagangan tidak terlepas dari pasar, dimana pasar sebagai 

sentra perdagangan di Kota Mojokerto merupakan sarana perputaran uang 
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yang cukup signifikan. Di Kota Mojokerto terdapat 7 pasar dengan 1.216 Los 

pasar, 32 Ruko dan 499 kios. Pasar Tanjung Anyar merupakan pasar 

terbesar dengan jumlah pedagang sebanyak 1.325 orang dan memiliki luas 

6.166 m2. Kemudian diikuti oleh pasar Prajuritkulon dengan jumlah pedagang 

sebanyak 116 orang dan memiliki luas 894 m2. Sedangkan pasar terkecil di 

Kota Mojokerto adalah pasar hewan dengan luas 127,75 m2 dengan jumlah 

pedagang 10 orang. Pasar-pasar tradisional tersebut tetap menjadi tujuan 

utama belanja masyarakat setempat, hal ini tentunya tidak lepas dari peran 

pemerintah Kota Mojokerto dalam mengembangkan pasar pasar tradisional 

tersebut. 

Tabel 3. 14 Banyaknya Pedagang Menurut Lokasi Pasar Tahun 2020 

Pasar Ruko Los Kios Non Kios 

Tanjung Anyar 20 976 329 0 

Kliwon 0 45 31 0 

Kranggan 0 18 24 0 

Prapanca 0 95 2 0 

Prajurit Kulon 0 57 59 0 

Empunala 12 22 47 0 

Hewan 0 3 7 0 

Total 32 1216 499 0 

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2021 

Selain itu terdapat potensi UMKM yang sangat berkembang dan 

menjadi salah satu pencaharian di Kota Mojokerto. Potensi UMKM di Kota 

Mojokerto didominasi dari jenis kuliner makanan dan minuman. Makanan dan 

minuman tersebut bermacam-macam seperti makanan tradisional, makanan 

kering, dll. Selain itu terdapat jenis perdagangan yang dimana memiliki 

pemasaran secara offline maupun online/online shop. Hal ini dapat memberi 

peluang sektor perdagangan di Kota Mojokerto yang sudah memanfaatkan 

teknologi di masa saat ini. Sedangkan untuk batik merupakan jenis usaha 

tersedikit di Kota Mojokerto yang hanya memiliki 2 jenis usaha. 

Tabel 3. 15 Potensi UMKM Kota Mojokerto 

Jenis UMKM Jumlah  

Alas Kaki 149 

Batik 2 

Fashion 262 
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Jenis UMKM Jumlah  

Handycraft 32 

Jasa 436 

Kuliner (Makanan dan Minuman) 2.500 

Perdagangan 765 

Ternak/Budidaya 86 

Total 4.259 

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2021 

 

 

Gambar 3. 1 Persentase UMKM di Kota Mojokerto 
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2021 

Terdapat bentuk kerjasama UMKM dalam pemasaran yang 

berkolaborasi dengan bhineka.com agar pelaku usaha di Mojokerto bisa ikut 

dalam pengadaan e-commerce. Selain itu, adanya program CSR dengan 

sunrise mall yang dapat memberikan tempat/stan untuk pelaku usaha 

berjualan. Akan tetapi, masih terkendala dengan kurang peminatnya pelaku 

usaha. Pelaku usaha tersebut lebih banyak yang memasarkan usahanya 

melalui e-commerce seperti go food dan sebagainya. Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan juga mengembangkan MLIJO Online 

sebagai pemasaran dari Pasar Tanjung. 

3.3.4 POTENSI PERTANIAN 

Kondisi komoditas unggulan di Kota Mojokerto terdiri dari pertanian, 

perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pada Tahun 2020. Untuk potensi 

komoditas unggulan pertanian adalah tanaman padi, komoditas unggulan 
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perkebunan adalah tebu, komoditas unggulan perikanan adalah ikan lele, dan 

potensi komoditas unggulan peternakan adalah itik dan kambing. 

Sub sektor tanaman pangan mencakup tanaman padi, jagung, kedelai 

dan kacang hijau. Dari tahun ke tahun produksi tanaman pangan di Kota 

Mojokerto relatif kecil sekali, karena luas panen yang juga sangat minim. 

Menurunnya luas panen tanaman pangan karena keterbatasan lahan dan 

pergeseran status lahan dari lahan kering menjadi bangunan-bangunan 

perumahan dan perkantoran bukan berarti produksinya juga mengalami 

penurunan. Pada tahun 2020 produksi tanaman padi mengalami penurunan, 

karena musim panas yang panjang lebih dari tahun sebelumnya. Untuk 

tanaman kacang-kacangan tahun ini tetap dan tidak mengalami penurunan. 

Pertanian tanaman pangan di Kota Mojokerto menghasilkan produksi 

sebesar 4.940 Ton dengan Luas Panen seluas 760 Ha. Angka Produktivitas 

pertanian tanaman pangan 6,5 Kw/Ha 

Tabel 3. 16 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018-2020 (Ton) 

Jenis Tanaman 2018 2019 2020 

Padi 5.808 6.412 4.940 

Jagung 0 6 6 

Kedelai 8 20 20 

Kacang Hijau 3 3 3 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap 

stakeholder, kendala bagi sektor pertanian selain alih fungsi lahan yaitu 

peminat pertanian di Kota Mojokerto sangat kurang. Hal tersebut dipicu 

karena petani Kota Mojokerto tidak bisa berdiri sendiri (kurang mandiri). 

Mereka hanya bisa mengandalkan bantuan dari dinas (pemerintah). 

Inovasi yang telah dikembangkan terkait dengan tanaman padi yaitu 

Imengembangkan benih padi. Benih padi berbentuk bulir gabah yang 

dihasilkan dengan cara khusus dengan tujuan untuk disemai atau ditabur 

menjadi tanaman yang pada akhirnya akan tumbuh dan dapat menghasilkan 

untuk dipanen. Selain untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, harga jual 

benih padi lebih mahal daripada padi konsumsi sehingga mampu 

meningkatkan pemasukan dari petani. 

Selain itu terdapat Salbu (salinan ibu) dimana padi setelah panen 

dipotong diambil singgangnya 20 cm dari tanah. Kemudian diberikan pupuk 
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dan akan tumbuh lagi. Hal ini digunakan untuk menghasilkan padi lagi 

dengan lahan yang sama. Keuntungannya tidak perlu memakai benih, tidak 

ada pengolahan tanah, hanya memperhatikan pemupukan saja. Program 

salbu ini terdapat di Balongsari. 

Terdapat juga inovasi kelor (Moringa oleifera) yang digunakan untuk 

wisata edukasi dan wisata petik kelor yang berlokasi di di Pulorejo. Inovasi-

inovasi tersebut juga didukung oleh kelompok masyarakat yaitu “Wanita 

Tangguh”, kelompok ini memberdayakan lahan di sekitar rumah untuk 

ditanami tanaman hortikultura seperti cabe, tomat, terong dan tanaman 

sayuran lainnya yang dapat dikonsumsi. 

Selain itu, untuk mendukung program wisata bahari yang ada di sekitar 

Sungai Rejoto, saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan 

aksi penanaman jeruk 11 ha dimana pada tahun ini sudah ditanam sebanyak 

3.000 tanaman jeruk. Penanam jeruk diharapkan dapat menjadi potensi 

dalam produktivitas perkebunan di Kota Mojokerto.  

Kendala dari sektor pertanian, salah satunya adalah harga benih padi 

organik lebih mahal dibandingkan dengan harga benih padi konsumsi biasa. 

Konsumsi padi organik di Kota Mojokerto sebenarnya cukup tinggi, namun 

pertanian padi organik ini masih kurang peminatnya dan kurang berkembang 

karena tingginya harga benih, kurangnya sosialisasi dan networking antara 

petani (kelompok tani).  

Mayoritas petani di kota mojokerto termasuk kategori penggarap dan 

penyewa. Petani penggarap adalah petani yang hanya bertugas menggarap 

sawahnya dan rata-rata berasal dari luar kota. Petani penyewa merupakan 

petani yang mempunyai lahan dan menyewakannya pada masyarakat untuk 

digarap, kemudian laba (keuntungan) yang dihasilkan padi dari lahan 

tersebut akan diberikan ke penyewa sesuai kesepakatan. 

Sejak tahun 2018 hingga 2020, hampir seluruh jenis tanaman 

perkebunan mengalami peningkatan jumlah baik dari sisi luas area maupun 

kuantitas produksi. Selama tahun 2019 hasil produksi tanaman perkebunan 

berupa tebu dan kelapa. Luas areal tanaman tebu sebesar 126 Ha dengan 

produksi sebesar 846 Ton. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 

sebesar 724 Ton, sehingga meningkat 16,8 persen. Untuk luas areal 

tanaman kelapa sebesar 64 Ha dengan produksi sebesar 51 Ton yang 

meningkat dari tahun 2019 sebesar 36 Ton. 
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Tabel 3. 17 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018-2020 (Ton) 

Jenis Tanaman 2018 2019 2020 

Tebu 597 724 846 

Kelapa 0 36 51 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021 

Tahun 2018 sampai 2020, hampir seluruh jenis perikanan mengalami 

penurunan produksi. Hal ini dikarenakan pergantian cuaca dimana ketika 

musim hujan ph air akan meningkat, sehingga menyebabkan kematian ikan. 

Pada Tahun 2020, produksi ikan lele sebesar 144 ton mengalami 

pengurangan dibandingkan tahun 2019 sebesar 254 ton sehingga berkurang 

43 persen. Untuk produksi ikan gurami sebesar 12 ton  mengalami 

pengurangan juga dibanding tahun 2019 sebesar 29 ton sehingga berkurang 

58 persen. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh petani ikan keramba yaitu 

adanya kekhawatiran petani ikan apabila terjadi pencemaran sungai, 

misalnya saja polusi air sungai dan adanya oknum yang secara sengaja 

meracuni ikan. Jika musim hujan ph air meningkat yang mengakibatkan ikan 

banyak yang mati.  

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh petani ikan yang 

tergabung dalam pokdakan yang berkolaborasi dengan dinas perikanan. 

Kelompok tersebut telah berdiskusi untuk berbagi pengalaman dan 

memecahkan permasalahn yang mereka alami sehingga produksi ikan 

keramba tetap lancar. 

Inovasi selanjutnya, yaitu sistem Kolam Bioflok yang menjadi solusi 

pada lahan sempit area perkotaan. Kolam bulat yang terbuat dari terpal 

ukurannya menyesuaikan tempat minimal 2 meter lebarnya maksimal 3 

meter, tinggi 120 meter. Dengan kolam bioflok pertumbuhan ikan lebih cepat, 

karena ada tambahan air atom udara agar ikan tidak kekurangan oksigen. 

Efisiensi pakan terserap semua oleh ikan sehingga tidak ada yang 

mengendap di dasar kolam. 

Tabel 3. 18 Produksi Perikanan Menurut Jenisnya Tahun 2018-2020 (Ton) 
Jenis Tanaman 2018 2019 2020 

Nila 42 30 11 

Pati 37 20 22 

Lele 225 254 144 

Gurami 27 29 12 

  Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021 
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Populasi ternak besar maupun kecil di Kota Mojokerto yang terdiri dari 

sapi potong, kambing, domba, itik, dan ayam buras pada tahun 2020 

berturut-turut sebesar 104 ekor sapi, 1.087 ekor kambing, 605 ekor domba, 

5.200 ekor itik, dan 10.580 ekor ayam. Sedangkan pada tahun 2018 hewan 

ternak berjumlah 138 ekor sapi, 1.810 ekor kambing, 1.200 ekor domba, 

5.342 ekor itik, dan 13.500 ekor ayam buras. Populasi ternak 2020 ini 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. 

Tabel 3. 19 Populasi Ternak Menurut Jenisnya Tahun 2018-2020 

Jenis Tanaman 2018 2019 2020 

Domba 1.200 870 605 

Kambing 1.810 1.230 1.087 

Sapi 138 121 104 

Itik 5.342 3.700 5.200 

Ayam  13.500 11.900 10.580 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2021 

3.3.5 POTENSI UMKM 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Kota Mojokerto 

didominasi oleh bidang makanan dan minuman, seperti makanan tradisional, 

makanan kering, dan lainnya. Selain itu, juga terdapat sektor UMKM berupa 

usaha sepatu, batik, dan juga craft. Usaha sepatu sebenarnya memiliki 

potensi yang besar untuk berkembang, namun dikarenakan situasi pandemi 

Covid-19 menyebabkan usaha sepatu ini tidak dapat berjalan dengan baik.  

Pemerintah Kota Mojokerto merencanakan pengembangan kawasan 

peruntukan ruang bagi sektor informal yang tercantum pada RPJMD Kota 

Mojokerto. Pengembangan kawasan ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa 

faktor salah satunya UMKM, dengan adanya pengembangan kawasan 

peruntukan sektor informal akan memberikan banyak hal positif bagi 

perkembangan kota baik dari segi spasial maupun ekonomi. Adapun manfaat 

yang akan diterima antara lain: sebagai wadah pengembangan dan penataan 

sektor informal kota agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kota, 

sebagai salah satu daya tarik kota (wisata kota) yang dapat dijangkau semua 

kalangan, memberikan pemasukan bagi PAD Kota Mojokerto melalui 

penarikan retribusi perdagangan dan parkir, dan juga mampu menyerap 

tenaga kerja. Hal tersebut secara bertahap dapat mengurangi angka 

pengangguran kota dan diharapkan akan dapat mengurangi permasalahan 



                ROADMAP PENGUATAN SIDa  
    Kota Mojokerto 

 3 - 19 

sosial kota. Secara khusus pemerintah Kota Mojokerto juga menyiapkan 

rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal PKL 

yang diarahkan di Jalan Benteng Pancasila dan Jalan Surodinawan. Adanya 

rencana ini diharapkan dapat mendukung sektor UMKM agar dapat 

berkembang dan bersaing. 

Kondisi pandemi yang dihadapi oleh pedagang mendorong untuk 

melakukan adaptasi terkait dengan pemasaran produk yaitu dengan 

pemasaran online atau digital marketing. Saat ini pemerintah melakukan 

kerja sama terkait pemasaran yaitu dengan Bhineka.com dengan harapan 

pelaku usaha di Kota Mojokerto dapat turut andil dalam pengadaan barang 

dan jasa yang ada di pemerintah. Selain itu juga bekerjasama dengan 

Sunrise Mall, melalui CSR dengan memberikan tempat/stan untuk pelaku 

usaha berjualan. Skema pembayarannya adalah pemerintah hanya perlu 

membayar service task dan pelaku usaha dapat menitipkan barangnya di 

Sunrise Mall tersebut. Pelaku usaha juga diarahkan untuk menggunakan  e-

commerce seperti gofood dan grabfood, aplikasi tersebut sangat populer di 

masyarakat. Selain itu, pelaku usaha diarahkan dan didampingi untuk dapat 

memanfaatkan pemasaran digital misalnya saja dengan adanya pelatihan 

active selling. Kemudian juga terdapat program dari Kominfo yaitu pemakaian 

Jubelio dimana aplikasi ini dapat menghubungkan ke banyak marketplace. 

Terdapat klinik UKM dimana Klinik UMKM sebagai tempat untuk 

pendampingan pelaku usaha yaitu mulai dari manajemen, pemasaran, 

pembiayaan, desain produk, dan lainnya. 

Kendala yang sering dihadapi oleh para pengusaha yaitu dari segi 

permodalan yang merasa banyak kekurangan. Selain itu juga terkendala 

SDM dari sisi pemerintah yang menangani UMKM artinya tidak bisa 

menangani sekaligus seluruh UMKM yang ada di Kota Mojokerto. 

 

3.3.6 POTENSI WISATA DAN SEKTOR HIBURAN 

Berdasarkan RPJMD, Pariwisata merupakan salah satu sektor 

strategis pengembangan wilayah yang dapat dikembangkan di wilayah Kota 

Mojokerto dengan potensi 39 DTWK (Daya Tarik Wisata Kota). Berdasar 

rencana pengembangan pariwisata dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto 

Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan 

Kepariwisataan Kota Mojokerto 2019-2034, potensi 39 DTWK tersebut 
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direncanakan pengembangannya ke dalam empat KSPK (kawasan strategis 

pariwisata kota). Kota Mojokerto memiliki potensi wisata yang belum dikelola 

secara optimal diantaranya wisata air jogging track dan kuliner di Sungai 

Brantas, Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Magersari dengan luas 0,47 Ha 

atau 0,03%, wisata penunjang perbelanjaan, wisata pemandian, wisata 

kampung sepatu di Kelurahan Miji, wisata religi di Kelurahan Kauman, wisata 

di kawasan alun-alun, wisata kampung bunga di Kelurahan Kauman, wisata 

kampung cor di Kelurahan Pulorejo, wisata batik di Kelurahan Surodinawan 

dan Kelurahan Gunung Gedangan, dan wisata religi makam KH. Achyat 

Chalimy di Jalan. KH. Wachid Hasyim. Berikut rencana pembangunan DTWK 

dan pengembangan KSPK Kota Mojokerto. 

Tabel 3. 20 Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) Kota Mojokerto 

KPP Tema Wisata Kegiatan/Jenis Wisata Keterangan 

I 
Pariwisata Taman 

Rekreasi dan Ekowisata 

Didominasi oleh wisata air, jogging 

track, dan wisata panorama alam 

Berpusat di 

Kelurahan Gunung 

Gedangan dan 

sekitarnya 

II 

Pariwisata Kreatif (wisata 

kuliner, wisata belanja, 

wisata olahraga) 

Kegiatan wisata ini berfokus pada 

wisata cagar budaya 

Berpusat di Jl. 

Benteng Pancasila 

dan sekitarnya 

III 

Wisata edukasi (sejarah, 

ziarah, pendidikan, 

budaya, konservasi) 

Kegiatan wisata ini berfokus pada 

wisata kesenian, kuliner, dan 

perbelanjaan 

Berpusat di 

Kelurahan 

Surodinawan dan 

sekitarnya 

IV Wisata bahari 

Kegiatan wisata ini berfokus pada 

wisata pelabuhan majapahit dan 

wisata air serta wisata alam 

Berpusat di area 

jembatan Pulorejo – 

Blooto 

(Prajuritkulon) 

Sumber : RIPPDA Kota Mojokerto, 2019 

 

Tabel 3. 21 Rencana Pengembangan DTWK Kota Mojokerto 2019-2034 

KSPK Kelurahan DTWK Kategori 

KSPK 1  

Gunung 

Gedangan dan 

sekitarnya 

Gunung gedangan Makam mbah derpo Perintisan 

Gunung 

gedangan 
Kampung batik gunung gedangan  Pembangunan 

Kedundung TPA randegan Revitalisasi 

Magersari Jogging Track Revitalisasi 

Gunung gedangan Rest Area Kedungsari Perintisan 

Magersari Taman kehati Perintisan 

Magersari Alun- alun kota Mojokerto Revitalisasi 
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KSPK Kelurahan DTWK Kategori 

Balongsari 
Mojokerto fantastic park 

(MOFAN) 
Revitalisasi 

Balongsari 
Kolam renang sekarsari dan 

water tower 
Revitalisasi 

KSPK 2  

Benteng 

Pancasila dan 

sekitarnya 

Balongsari Benteng pancasila Revitalisasi 

Jagalan Klenteng Hok Sian Kiong Revitalisasi 

Jagalan Kampung jahe merah Perintisan 

Kranggan Makam KH. Soleh Perintisan 

Meri Wisata kampong batik meri Pembangunan 

Miji Wisata kampung batik Pembangunan 

Miji Wisata kampung sepatu Pembangunan 

Miji Makam KH. Achyat Chalimi Perintisan 

Miji 
Makam batu putih adi 

djayadiningrat 
Perintisan 

Miji 
Kolam renang royal regency 

swimming pool 
Revitalisasi 

Purwotengah 
Gereja protestan Indonesia 

bagian barat 
Revitalisasi 

Purwotengah Kampung mural Pemantapan 

Purwotengah Galeri Soekarno kecil Perintisan 

Purwotengah Kampung sayur Perintisan 

KSPK 3 

Surodinawan 

dan sekitarnya 

Surodinawan 
Makam pahlawan nasional Raden 

Panji Soeroso 
Revitalisasi 

Surodinawan Kampung batik Pembangunan 

Surodinawan Kampung sepatu Pembangunan 

Surodinawan 
Makam Bupati R Adipati 

Prawiro Dirdjo 
Pemantapan 

Surodinawan Pasar tematik Perintisan 

Surodinawan Pusat UMKM Perintisan 

Prajurit Kulon Kampong sepatu Pembangunan 

KSPK 4 

Prajurit Kulon 

dan sekitarnya 

Prajurit Kulon Taman Bahari Majapahit Perintisan 

Kauman Pelabuhan Majapahit Perintisan 

Kauman Masjid agung Al- Fattah Revitalisasi 

Kauman Museum Gubug Wayang Pembangunan 

Kauman Mojopahit Sky Walk Perintisan 

Blooto Makam Mbah Jimat Perintisan 

Pulorejo Wisata Kampung Cor Revitalisasi 

Miji Kampung Kapal Majapahit Perintisan 

Sumber : RIPPARDA Kota Mojokerto, 2019 
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Adapun arahan pengembangan kawasan pariwisata di Kota Mojokerto 

berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata melalui penyediaan 

prasarana dan sarana transportasi dalam upaya mempermudah pergerakan 

antar pusat- pusat kegiatan DTWK, pengembangan dan peningkatan kualitas 

prasarana dan fasilitas umum serta fasilitas pariwisata, pengendalian 

pembangunan prasarana dan fasilitas umum serta fasilitas pariwisata bagi 

DTW yang sudah melampaui ambang batas daya dukung, pengembangan 

citra dan promosi pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan, pengendalian dan pengawasan 

terhadap obyek wisata yang memanfaatkan ruang sungai dan sekitarnya, dan 

luas rencana kawasan pariwisata di kota Mojokerto adalah ± 29,10 Ha. 

Sektor pariwisata Kota Mojokerto juga telah melakukan pengembangan 

dalam bidang digital seperti pembuatan aplikasi sederhana yaitu sistem 

information center yang nantinya menjadi pusat informasi mengenai potensi-

potensi wisata di Kota Mojokerto. 

Namun untuk saat ini prospek pengembangan yang akan dilakukan 

yaitu optimalisasi pengelolaan wisata di Kota Mojokerto pada kawasan wisata 

kuliner dan jogging track, wisata sungai dan wisata sosial budaya dan ilmu 

pengetahuan, wisata belanja dan kuliner pada kawasan perdagangan dan 

jasa modern serta wisata belanja hasil kerajinan home industri Kota 

Mojokerto yang menunjukan adanya kerjasama dan kolaborasi yang 

dilakukan oleh Dinas Kepemudaan  Olahraga dan Pariwisata dengan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Dinas Kepemudaan, 

Olahraga, dan Pariwisata beberapa saat lalu juga melakukan koordinasi 

dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghasilkan sebuah 

rencana kolaborasi atau Kerjasama yaitu dengan OkeOce untuk Bantuan 

Insentif Pemerintah (BIP). Pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, 

sementara ini Kota Mojokerto memanfaatan aplikasi Instagram dan juga 

website yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Sektor 

olahraga juga sudah merencanakan inovasi yang siap untuk dilakukan pada 

tahun 2022, dengan inovasi bernama satter serta akan direncanakan 

pembangunan kawasan sport center yang berada di (tanya tim sport center). 

Pembangunan kawasan sport center diharapkan akan memajukan sektor 

olahraga yang ada di Kota Mojokerto. Selain itu untuk melakukan promosi, 
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Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata juga bekerjasama dengan 

pihak media cetak atau koran.  

 Disamping itu, juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

terutama pada sektor ekonomi kreatif, seperti adanya komunitas yang belum 

mendaftarkan secara administrasi ke dinas, sehingga komunitas tersebut 

belum memiliki perizinan dan sebagainya, sebagai contohnya adalah studio 

cerita yang merupakan salah satu komunitas ekonomi kreatif yang sempat 

mewakili perlombaan di Singapura, tapi dikarenakan belum terdaftar akhirnya 

tidak bisa mendapatkan bantuan dana untuk pengambangannya. 

Seharusnya terdapat peran OkeOce yang membantu para ekonomi 

kreatif untuk mengurusi pendaftaran/pendataan yang ada. Harapan ke depan 

dapat bekerjasama dengan memanfaatkan OkeOce untuk memaksimalkan 

perkembangan ekonomi kreatif di Kota Mojokerto. 

3.3.7 POTENSI SEKTOR PENDIDIKAN 

Pada RPJMD Kota Mojokerto, pemerintah Kota Mojokerto memiliki 

rencana pembangunan fasilitas pendidikan yang diarahkan sebagai 

peningkatan kualitas pendidikan, pembenahan prasarana dan sarana, 

pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah 

dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman 

sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.  

Inovasi yang sudah berjalan di sektor pendidikan sejauh ini yaitu 

Dapodik atau Data Pokok Pendidikan yang merupakan salah satu inovasi 

dari kementerian dengan input data yang bersumber dari tiap-tiap daerah, 

sehingga dari data-data yang telah terhimpun di DAPODIK akan diseleksi 

untuk penurunan dana bos, PIP, dan lain-lain. 

Selain itu, sektor pendidikan juga melakukan penyesuaian dengan 

adanya pandemi yaitu dengan melakukan PJJ (Pendidikan Jarak Jauh). 

Pemerintah Kota Mojokerto juga melakukan kerja sama dengan indosat 

dalam pemenuhan kebutuhan internet bagi siswa sebelum mendapatkan 

bantuan kuota internet dari pusat, selain itu juga menyediakan peralatan 

seperti komputer yang dapat dimanfaatkan siswa jika memang 

membutuhkan, dan menyusun kurikulum baru yang sesuai dengan keadaan 

pandemi sehingga tidak memberatkan bagi siswa.  
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Sampai saat ini, telah dilakukan uji coba untuk pembelajaran tatap 

muka yang dinilai cukup berhasil, namun masih diagendakan lebih lanjut 

untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara efektif. 

Terdapat pula kendala ataupun kesulitan yang dihadapi saat 

melakukan pembelajaran secara daring ini, yaitu beberapa diantaranya yang 

paling besar dirasakan adalah berupa kebutuhan kuota. Dimana, kuota dari 

pemerintah itu hanya dapat digunakan di beberapa aplikasi saja, sehingga 

jika dibutuh untuk zoom atau google meet agak kesulitan.  

Selain itu kendala yang dihadapi juga berupa sulitnya koordinasi 

dengan orangtua siswa. Hal ini dikarenakan beberapa orang tua kurang 

suportif dalam mendampingi dan mendukung anaknya saat proses 

pembelajaran daring, sehingga anak juga terkadang cepat bosan dan 

hasilnya pembelajaran yang diterima juga tidak maksimal. 

3.3.8 POTENSI SEKTOR KESEHATAN 

Berdasarkan RPJMD, pemerintah Kota Mojokerto merencanakan 

pembangunan fasilitas kesehatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan 

kualitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

standar pelayanan yang ada baik dalam skala kota maupun regional. 

Rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto diarahkan 

sebagai peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang ada 

meliputi rumah sakit milik Pemerintah Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan 

puskesmas juga pembangunan fasilitas kesehatan baru serta penyediaan 

rumah sakit skala regional untuk mengantisipasi perkembangan di Mojokerto 

yaitu Rumah Sakit Umum yang terdapat di Kelurahan Surodinawan dengan 

Tipe B.  

Dinas kesehatan juga menyediakan beberapa inovasi dalam 

menghadapi pandemi. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait covid 

secara online di gayatri.mojokerto.go.id, sehingga semua informasi bersifat 

terbuka kepada masyarakat. Pada situs web tersebut juga terdapat informasi 

mengenai vaksin dan dapat digunakan untuk mendaftarkan diri secara online 

ketika akan mengikuti vaksinasi. Kerjasama juga dilakukan dengan radio 

Mojo FM untuk menyebarkan informasi terkait covid kepada masyarakat. 

Sosialisasi juga dilakukan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pada masing-

masing kelurahan juga terdapat satgas covid yang bertugas memberikan 

penyuluhan mengenai 5M. Namun kendala yang dihadapi adalah kurangnya 
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kesadaran dan kepeduliaan masyarakat, sehingga program yang telah 

disusun belum bisa untuk berjalan maksimal seperti yang sudah 

direncanakan. 

3.3.9 POTENSI SEKTOR TRANSPORTASI 

Pada kondisi pandemi saat ini tidak ada permasalahan lalu lintas, 

dikarenakan volume kendaraan relatif menurun drastis karena adanya 

pembatasan aktivitas kesehatan. Namun, pada saat kondisi normal, setelah 

ditelusuri terdapat setidaknya 8 simpang yang menjadi titik kemacetan. Selain 

itu juga terjadi penumpukan kendaraan ketika waktu-waktu tertentu. Misalnya 

saja ketika ada kecelakaan di Jalan Bypass arus kendaraan dialihkan menuju 

dalam kota, kemudian pada saat hari raya (sebelum adanya pandemi) juga 

sering terjadi penumpukan kendaraan.  

Sebelum tahun 2019 tepatnya sebelum adanya Inovasi SI IMUT 

KERTO juga sering terjadi kecelakaan yang melibatkan pelajar. Hal ini 

disebabkan banyak pelajar yang masih dibawah umur yang menggunakan 

motor untuk pergi ke sekolah. 

Bentuk pengaturan lalu lintas untuk mengatasi masalah penumpukan 

kendaraan ini berupa pengaturan waktu siklus APILL di beberapa simpang 

dengan penumpukan kendaraan yang cukup panjang. Jadi saat terjadi 

kemacetan yang cukup panjang, akan terpantau dari cctv DISHUB, tindak 

lanjut yang dilakukan yaitu akan dilakukan penambahan waktu hijau secara 

sementara sampai lalu lintas kembali lancar. Berikut merupakan beberapa 

inovasi berupa sistem atau aplikasi baik yang sudah dijalankan maupun 

masih dalam tahap pengerjaan yang dimiliki oleh DISHUB: 

1. ATCS (beroperasi mulai tahun 2015) : Suatu sistem pengendalian 

lalu lintas berbasis teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan 

jaringan jalan 

2. SI IMUT KERTO (beroperasi mulai tahun 2019) : Sistem Informasi 

Manajemen Uji Kendaraan Bermotor Terintegrasi Kota Mojokerto 

(pendaftaran pengujian kendaraan bermotor secara online yg telah 

terintegrasi dg Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan 

Provinsi dan BPD Jawa Timur) 

3. SIMANIS KERTO (beroperasi mulai tahun 2017) : Sistem Informasi 

Manajemen Angkutan Sekolah Gratis Kota Mojokerto (untuk 
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mengetahui posisi Angkutan Sekolah Gratis terdekat beserta rutenya 

dan estimasi waktu kedatangan) 

4. SIMANJA KERTO (sudah berjalan) : Sistem Informasi Pemantauan 

Jalan Kota Mojokerto (memantau kondisi lalu lintas di berbagai 

simpang dan ruas jalan yang ada di Kota Mojokerto) 

5. Aplikasi Smart System PJU (On Progress) : Aplikasi yang berfungsi 

untuk memantau kondisi PJU dan menyalakan/ mematikan PJU dari 

jarak jauh 

3.3.10 POTENSI SEKTOR INFRASTRUKTUR 

Bersumber dari hasil wawancara terdapat beberapa permasalahan 

terkait jalan di Kota Mojokerto, satu diantaranya yaitu belum semua jalan 

yang ada di Kota Mojokerto memiliki sertifikat, yang mana seharusnya semua 

jalan memilikinya. Saat ini sedang dalam proses untuk pengurusan sertifikat 

jalan di Kota Mojokerto. Belum  semua ruas jalan di Kota Mojokerto memiliki 

leger jalan, padahal leger jalan merupakan suatu hal yang cukup penting. 

Dengan leger jalan dapat diketahui sejarah dari ruas jalan masing-masing.  

Inovasi yang dilakukan saat ini yaitu sedang membuat aplikasi dengan 

nama Sistem Informasi Infrastruktur Bidang Jalan, jadi dengan inovasi 

tersebut nantinya akan terdapat informasi-informasi yang ada di bidang bina 

marga. Semua orang dapat mengakses dan dapat mengetahui informasi 

yang dibutuhkan. Pada tahun ini, inovasi berupa aplikasi Sistem Informasi 

Infrastruktur Bidang Jalan yang disiapkan oleh bidang bina marga sudah 

dalam tahap pengerjaan berupa penyusunan program-program yang ada di 

dalam aplikasi. 

Sementara untuk drainase di Kota Mojokerto juga memiliki 

permasalahan, terutama dengan banyaknya masyarakat yang membuang 

sampah langsung pada saluran, sehingga pemerintah berusaha untuk 

membuat grill sepanjang sungai agar sampahnya tidak terus terbawa, dan 

selanjutnya dari grill tersebut dapat dibersihkan sampah-sampah yang 

tersangkut.  

Ini juga berhubungan dengan saluran di perbatasan Kabupaten 

Mojokerto yang juga lebih sempit dan banyak sampah, sehingga air sulit 

untuk mengalir, begitu juga dengan pintu air karena pintu air adanya di 

perbatasan, sehingga jika terlambat untuk membuka pasti akan meluap. 

Sehingga untuk mengatasi ini, pemerintah memiliki inovasi berupa rencana 
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pembangunan rumah pompa dan bozem (tempat penampungan air 

sementara, jika hujan airnya diarahkan tempat penampungan sementara. 

Pembangunan bozem saat ini masih terkendala, karena wilayah yang dipilih 

bukanlah aset dan termasuk RTH akhirnya tidak diperbolehkan untuk 

membuat bozem di tempat awal yang ditentukan, sehingga rencana lokasi 

bozem akan dipindahkan dan hingga saat ini masih dicari terus titiknya. 

Sementara untuk rumah pompa, rencana akan direalisasikan tahun ini yang 

memang pembangunan sudah berjalan, dan akan diletakkan di daerah 

Wates, nanti air akan ditampung dan dibuang di Sungai Brantas. 

Untuk air limbah sendiri kendala yang ada yaitu berupa penolakan dari 

beberapa masyarakat untuk pembangunan IPAL karena dirasa tidak 

membutuhkan. Sehingga pemerintah memberi solusi untuk memindahkan 

titik IPAL yang akan dibangun. Selebihnya semua berjalan sesuai rencana 

dari pemerintah untuk pembangunan IPAL, berdasarkan data yang ada, 

sudah 97,34% rumah dan sarana di Kota Mojokerto yang sudah terlayani 

sanitasi yang layak. Hal yang sama juga terjadi pada sektor air minum 

dimana masyarakat sedikit sulit untuk mendaftarkan diri ke PDAM, 

dikarenakan masyarakat sudah sangat mudah untuk mendapatkan akses air 

bersih layak minum sendiri seperti membuat sumur bor secara pribadi. 

Sehingga supaya masyarakat tertarik untuk mendaftarkan diri ke PDAM, 

diadakan program pasang PDAM gratis selama 3 bulan dengan catatan 

pemakaian tidak lebih dari 10 kubik per bulan, jika lebih maka kelebihannya 

tersebut yang harus dibayarkan. 

Sementara pada bidang tata ruang, sejauh yang diketahui terdapat 

ketidaklinearan tata ruang Kota Mojokerto dengan RDTR. Sehingga 

menimbulkan beberapa konflik atau kasus terkait perizinan, karena instrumen 

dari perizinan itu adalah perda-perda dari tata ruang. Contoh konfliknya, di 

RTRW di plotting sebagai perdagangan jasa, namun di RDTR di plotting 

sebagai RTH. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam proses investasi 

dan perijinan Kota Mojokerto. Namun untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut sejauh ini Kota Mojokerto menyikapi dengan meredam dan belum 

sampai menyelesaikan konflik yang ada di lapangan. Implikasi dari 

penyelesaian masalah tersebut, adalah pemerintah harus membeli lahan dari 

pemiliknya, atau sebaliknya dengan merubah plotting taat ruang yang 

prosesnya tentu tidak mudah. Jadi untuk sementara ini, permasalahan-
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permasalahan tersebut hanya diredam terlebih dahulu, karena secara 

kebijakan Kota Mojokerto belum memiliki insentif disinsentif tata ruang. 

3.3.11 POTENSI SEKTOR SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah 

penduduk perempuan di tiap kecamatan yang ada di Kota Mojokerto selalu 

lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki 

sebanyak 69.624 jiwa atau sebesar 49,57% ; dan penduduk yang berjenis 

kelamin perempuan adalah sebanyak 70.779 atau sebesar 50,43%. Selain 

itu, struktur penduduk Kota Mojokerto termasuk struktur penduduk muda. Hal 

ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah penduduk usia produktif yang 

masih tinggi. Badan piramida cukup besar, ini menunjukkan banyaknya 

penduduk usia produktif. Jumlah golongan penduduk usia tua juga cukup 

besar, terutama pada penduduk perempuan. Hal ini dapat menandakan 

kondisi semakin tingginya usia harapan hidup penduduk di Kota Mojokerto. 

Bertambahnya jumlah penduduk tua, di satu sisi sebagai pertanda adanya 

peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kondisi derajat kesehatan 

masyarakat, namun di sisi lain hal tersebut juga dapat berarti semakin 

meningkatnya beban tanggungan kelompok usia produktif, karena golongan 

penduduk usia tua sudah tidak produktif lagi. 

Berdasarkan hasil wawancara OPD Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, jenis pengurusan administrasi 

kependudukan yang terdapat di Kota Mojokerto memiliki 43 jenis dimana 

pelayanan yang sering dilayani adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda 

Penduduk, Akta Kematian, Surat Perkawinan, Perceraian, Akte Kelahiran, 

dan Perpindahan Status Anak. Prosedur yang dilakukan masyarakat untuk 

mengurus administrasi kependudukannya dapat menggunakan mendatangi 

langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti tatap muka 

lalu mengisi form yang ada dan mengikuti prosedur selanjutnya. Selain itu, 

terdapat prosedur secara online dengan menghubungi contact person melalui 

whatsapp serta dapat berbentuk website atau sistem yang terintegrasi secara 

online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurus KTP 

ataupun surat lainnya secara online. 
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Dalam mengakses informasi serta data kependudukan di Kota 

Mojokerto, masyarakat dapat dapat mengakses melalui media sosial milik 

Dispendukcapil yaitu facebook, Instagram, dan website 

dispenduk.mojokerto.go.id. Masyarakat dapat secara mudah mengaksesnya 

tidak diperlukan syarat apapun agar secara transparansi mereka dapat 

mengetahui perkembangan kependudukan saat ini di Kota Mojokerto. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayananan kependudukan 

dan administrasi sesuai dengan misi ke-3 Kota Mojokerto, yaitu mewujudkan 

pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil 

dalam melayani masyarakat. OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (Dispendukcapil) sebagai penyelenggara pelayanan kependudukan 

memiliki terobosan baru dalam memaksimalkan pelayanan publik untuk 

masyarakat dibidang administrasi kependudukan.Terobosan/inovasi dari 

Dispendukcapil Kota Mojokerto meliputi: 

1. LALIN SIPENDUK (Layanan Online Administrasi Kependudukan) 

Inovasi ini dilakukan oleh Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data 

Dispendukcapil Kota Mojokerto dengan tujuan: 

a. Memberikan kemudahan untuk masyarakat mengakses layana 

administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi dan 

media informasi 

b. Mempercepat pelayanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat 

c. Transparansi pelayanan terkait prosedur, tata cara dan waktu 

penyelesaian pelayanan 

LALIN SI PENDUK merupakan upaya dalam rangka optimalisasi 

cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, dengan memberikan 

kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan secara online, 

sbb : 

a. BU IKA GEMILANG (Bekerjasama Untuk Identifikasi, Kawal, Anak 

Lahir Segera Memiliki Identitas Langsung) 

http://gemilang.mojokertokota.go.id merupakan layanan online 

dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil bagi ibu yang baru melahirkan dan keluarga dengan 

persalinan baru untuk mempermudah proses pembuatan Akte 

kelahiran tanpa melalui Kelurahan dan Kecamatan. Petugas 
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fasilitas kesehatan langsung dapat mengentry data bayi yang baru 

lahir. selain itu, keunggulan BU IKA GEMILANG adalah semua 

dokumen Kependudukan langsung jadi mulai Kartu Keluarga, Akte 

Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk bayi yang baru 

lahir serta langsung diantar oleh petugas Dispendukcapil ke 

fasilitas pelayanan kesehatan maksimal 1x24 jam kerja sejak 

berkas dinyatakan lengkap dan valid. 

b. PAKMO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Mojokerto) 

http://pakmo.mojokertokota.go.id merupakan penyempurnaan 

aplikasi kependudukan online sebelumnya, dengan perubahan 

tanpa melalui kelurahan dan kecamatan. Layanan online ini 

memberikan kemudahan kepada masyarakat hanya dengan 

upload dokumen dan hasilnya masyarakat diberikan opsi cetak 

secara mandiri dengan diberikan file pdf. Selanjutnya produk 

layanan kependudukan dicetak di kertas HVS 80 gram warna putih 

atau diambil di Dispendukcapil dengan penerapan protokol 

kesehatan. 

c. Layanan Online melalui Whatsapp/WA 

Upaya untuk mengadaptasi media komunikasi yang paling familiar 

dengan masyarakat, jadi pemohon tinggal upload dokumen foto di 

Whatsapp, petugas akan melakukan verifikasi dan pencetakan 

dokumen. Masyarakat diberikan opsi mencetak mandiri di rumah 

dengan diberikan file pdf. atau mengambil di kantor dengan 

kelengkapan semua berkas dan protokol kesehatan 

2. KERAPU ENAK (Kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak) 

Inovasi dalam rangka optimalisasi fungsi dari Kartu Identitas Anak 

(KIA), tidak hanya berupa kartu identitas resmi Anak usia 0-17 thn 

saja, tetapi KIA akan mampu memberi nilai tambah bagi pemiliknya. 

KIA memiliki fungsi ekonomi, sehingga bisa digunakan dalam proses 

transaksi jual beli. KIA dapat digunakan sebagai Kartu Diskon dalam 

proses transaksi di toko-toko yang telah bermitra dengan Dispenduk 

dan Pencapil Kota Mojokerto. Inovasi optimalisasi pemanfaatan KIA 

antar daerah tidak sama tergantung dari keragaman bidang usaha 

yang akan bekerjasama dengan Dispenduk Pencapil masing-masing 
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daerah. Semakin banyak pelaku usaha yang berkenan bermitra, maka 

akan semakin lengkap pemenuhan kebutuhan anak. 

Di Kota Mojokerto telah menggandeng 5 mitra usaha dari berbagai 

bidang usaha untuk kerjasama pemanfaatan KIA, sebagai berikut: 

a. Warung Cak Muk potongan discount 10 % dine-in 

b. BRI Cabang Mojokerto untuk pembukaan rekening baru langsung 

dengan nama anak yang bersangkutan tidak lagi dengan QQ 

nama orang tua. 

c. Toko ATK Surya discount tambahan 5 % untuk produk-produk 

tertentu, tas, seragam dan kotak pensil 

d. Tempat bermain anak Game Fantasia memberikan bonus pulsa 

game sebesar 10K setiap transaksi 80K 

e. Kolam Renang Waterland Mojokerto HTM discount 50 % 

Akan tetapi, dalam pengembangan sinkronisasi antara kependudukan 

dan administrasi dengan bidang lainnya dirasa masih kurang optimal terkait 

kerjasama pemanfaatan database antar instansi. Hal ini dikarenakan 

lemahnya sosialisasi antar instansi terkait tata cara akses database 

kependudukan serta rendahnya inisiatif dalam pemanfaatan database 

kependudukan. Buktinya masih banyak permintaan OPD untuk data 

kependudukan berupa by name by address. 

Kurang optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk juga menjadi 

permasalahan yang dihadapi karena masih banyak penduduk ganda dengan 

daerah lain, luar domisili, dan meninggal masih terekam di database. Hal ini 

terlihat dari sebanyak 7.252 penduduk secara database kependudukan 

belum melakukan perekaman KTP elektronik. Selain itu, rendahnya 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurusan pencatatan sipil 

contohnya sebanyak penduduk usia 0-18 tahun terdata di database 

kependudukan yang belum memiliki akte kelahiran sebanyak 4.680 jiwa dari 

42.455 jiwa. 

Selain pembangunan kependudukan, pembangunan kesejahteraan 

sosial memiliki urgensi yang sama dengan pembangunan pada sektor 

ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Hal ini lebih didasarkan pada pemikiran 

bahwa Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya merupakan strategi 

dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan 
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program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan 

sosial, dan pemberdayaan masyarakat. 

Di Kota Mojokerto terdapat beberapa permasalahan sosial yang 

sekarang tengah menjadi isu yang perlu dituntaskan. Permasalahan tersebut 

mencakup banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian 

sebagai akibat adanya pandemi sehingga munculnya isu permasalahan dana 

bantuan yang kurang tepat sasaran. Terdapat beberapa aduan dari 

masyarakat yang mengklaim dana bantuan kurang sesuai sasaran. 

Sebenarnya, untuk dana bantuan di era pandemi covid ini menjadi dilema 

tersendiri, dikarenakan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, 

sehingga penduduk miskin yang menjadi sasaran bantuan sosial jadi lebih 

susah untuk dideteksi dengan optimal. Selain permasalahan tersebut, juga 

terdapat masalah terkait kurangnya perhatian kepada penyandang disabilitas 

Untuk menanggulangi hal tersebut, beberapa lembaga sosial 

masyarakat aktif membantu ikut DINSOSP3A menjalankan tupoksinya terkait 

penanganan masalah sosial di Kota Mojokerto, lembaga tersebut adalah 

Karang Taruna dan Tagana (Taruna Tanggap Siaga Bencana). Karang 

taruna dan Tagana merupakan kepanjangan dari fungsi dinas sosial, dimana 

kedua LSM tersebut ikut membantu dalam memberikan sosialisasi terkait 

program yang akan direncanakan oleh DINSOSP3A. Selain itu Lembaga 

sosial tersebut juga berfungsi untuk memvalidasi data terkait penerima 

program bantuan yang diadakan oleh pemerintah, dan juga menyalurkan 

bantuan tersebut hingga sampai kepada penerima. Selain kedua lembaga 

tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DINSOSP3A) juga memiliki pilar-pilar sosial yang meliputi: 

1. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) 

2. Tagana (Taruna Tanggap Siaga Bencana) 

3. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) 

4. KT (Karang Taruna) 

5. LK3 (Lembaga Kesejahteraan Keluarga) 

6. WKSBM (Wahana Kesejahteraan Berbasis Masyarakat) 

7. Keluarga Pioneer 

8. Wanita Pioneer 

9. LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) 

10. PEKSOS PROF (Pekerja Sosial Profesional) 
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11. ORSOS (Organisasi Sosial) 

12. Pendamping Sosial 

Dinas Sosial dan P3A juga melakukan kerjasama yang baik dengan 

pihak diluar Dinas, yaitu Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, 

Stasiun Radio Swasta maupun Stasiun Radio milik Dinas Informasi dan 

Komunikasi, Kepolisian, SATPOL PP, DIKNAS, KUA, Kelurahan, Kecamatan 

dan Dinas/Instansi/ Kantor lainnya untuk bersama-sama mengatasi 

permasalahan sosial yang dihadapi. 

         Selain ketersediaan lembaga sosial masyarakat, DINSOSP3A juga 

memiliki terobosan yang berperan untuk pengurangan dalam masalah sosial 

di Kota Mojokerto. BOLANG (Bantuan Untuk Orang Hilang dan Terlantar) 

merupakan program inovasi yang sudah berjalan mulai dari tahun 2020 

dimana inti dari kegiatan ini adalah penyediaan dana untuk Bantuan Orang 

hilang dan terlantar di Kota Mojokerto. Harapan inovasi ini agar orang hilang 

dan terlantar ini dapat kembali ke kampung halamannya. 

BOLANG dirancang dan dikembangkan khusus dengan metode cek 

dan ricek terhubung dengan dinas sosial setempat, dinas kependudukan 

setempat dan kepolisian yang terstruktur secara detail, teliti, daring, dan 

murah. Agar  mempermudah penelusuran alamat asal dari orang terlantar / 

orang terhilang dari keluarganya yang cepat dengan pihak terkait di daerah 

asal. Pengolahan data untuk menunjang inovasi dengan menggunakan 3 

metode input, yaitu informasi KTP untuk perorangan, informasi sidik jari, 

catatan criminal, daftar pencarian orang apabila tidak ada identitas, serta 

informasi perorangan untuk grup/organisasi. Prosedur BOLANG ini dengan 

penerimaan data Orang Terlantar/Terhilang (OT) dari kepolisian yang 

diterima di DINSOSP3A. Kemudian dinas akan menelusuri database 

keluarga OT tersebut dengan 3 metode input yang sudah dijelaskan, setelah 

berhasil melakukan penelusuran tindakan yang diambil dengan pemulangan 

OT ke daerah asal dengan memberikan fasilitas biaya perjalanan dan 

konsumsi serta mengantar ke Dinas Sosial dan P3A daerah asal/alamat asal. 

Selain itu, terdapat TAREK SIS (Tangga Apresiatif Responsif) yang 

berjalan sejak 2021. Inovasi ini adalah program berbasis kinerja pilar - pilar 

sosial yang dirancang khusus untuk menangani masalah masyarakat pada 

umumnya dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan 

keluarganya pada khususnya per kelurahan sehingga bisa terpenuhi 
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kebutuhan dasar sosialnya. Program ini merupakan adaptasi dari 

Kementerian Sosial Tahun 2017 sebagai upaya yang diarahkan untuk 

mengembalikan atau pemulihan kondisi sosial saat seperti sebelum 

terjadinya Pandemi Covid-19 melanda sejak tahun 2020, dengan cara gotong 

royong saling bahu-membahu serta kepedulian yang tinggi kepada 

masyarakat umum / penyandang masalah kesejahteraan sosial yang 

terhimpit oleh permasalahan sosial dalam hidupnya. 

         Prosedur awal yang dijalankan melalui pelaporan administrasi melalui 

via Whatsapp/Online dengan mengisi https://forms.gle/toT1N2w7eiACXf2X7. 

Kemudian Dinas Sosial dan P3A melakukan proses peninjauan, verifikasi, 

validasi untuk dilakukan penanganan masalah. Penanganan masalah 

tersebut meliputi 

a. Pendampingan, Pembinaan dan Konsultasi 

b. Rumah Aman untuk shelter sementara korban Orang / Anak 

KDRT/Trafficking/Orang Terlantar 

c. Bantuan Sosial bagi umum/ PMKS/Korban Bencana yang 

membutuhkan 

d. Pemulangan Orang Terlantar. 

e. Penjemputan Tuna Sosial di wilayah luar Kota Mojokerto. 

f.  Pengiriman Umum/PMKS/Korban Bencana  ke UPT Provinsi 

Program Inovasi lainnya adalah Gati (Gerakan Ayo Tolong Tinulung) 

yang untuk mengasuh orang-orang lanjut usia. Kegiatan ini ditujukan untuk 

orang lanjut usia dengan usia 60 tahun keatas yang hidup sendiri atau 

sebatang kara. Gati Lansia sebagai aksi kemanusiaan yang memuliakan para 

lansia dengan memberi makanan gratis sehari tiga kali, merupakan inovasi 

yang lahir dari munculnya permasalahan sosial warga lansia kurang mampu 

yang terdampak pandemi Covid-19, dari rentan mengalami masalah 

disabilitas hingga kesehatan kronis. Terdapat program inovasi SLRT (Sistem 

Layanan Rujukan Terpadu) yang dimulai Tahun 2019. Inovasi ini melayani 

aduan masyarakat terkait bantuan sosial dan pelayanan Dinas Sosial dan 

P3A. 

Pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(P3A) melakukan kegiatan pembentukan sosial pada Tahun 2021 yang 

meliputi: 

https://forms.gle/toT1N2w7eiACXf2X7
https://forms.gle/toT1N2w7eiACXf2X7
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a. Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat 

(PATBM) Kelurahan Blooto dan Kelurahan Pulorejo Kecamatan 

Prajuritkulon 

b. Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat 

(PATBM) Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Prajuritkulon 

Kecamatan Prajuritkulon 

c. Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat 

(PATBM) Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Sentanan Kecamatan 

Kranggan 

d. Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat 

(PATBM) Kelurahan Mentikan dan dan Kelurahan Kauman Kecamatan 

Prajuritkulon 

e. Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pokja PUG (Pengurus Utamaan 

Gender) 

 

3.4 KONDISI INOVASI EKSISTING 

Berdasarkan pemaparan potensi sektor-sektor yang sudah terdapat di 

Kota Mojokerto tentunya dapat mempengaruhi pengembangan sistem inovasi 

sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Berikut merupakan kondisi 

inovasi yang sudah ada di Kota Mojokerto: 

Tabel 3. 22 Inovasi Sektor Eksisting di Kota Mojokerto Tahun 2021 

No Sektor Nama Inovasi Keterangan 

1  Pertanian Penanaman Jeruk Saat ini melakukan penanaman jeruk 11 

ha, tahun ini ditanam 3000 tanaman 

jeruk, di sekitar sungai Rejoto sebagai 

pendukung dalam wisata bahari 

KEJAR MADU Kelas Belajar Mengenal Makhluk Hidup 

Salbu (salinan ibu) Menghasilkan padi lagi dengan lahan 

yang sama 

kelor (moringa oleifera) Digunakan untuk wisata edukasi dan 

wisata petik kelor yang berlokasi di di 

Pulorejo 
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No Sektor Nama Inovasi Keterangan 

Kelompok wanita tangguh Memberdayakan lahan di sekitar rumah 

untuk ditanami tanaman hortikultura 

Benih padi Untuk mendapatkan bibit yang 

berkualitas dan meningkatkan 

pemasukan dari petani 

sistem Kolam Bioflok Percepatan pertumbuhan ikan dan 

efisiensi pakan 

2 Industri Bhineka.com Kerjasama antar industri dengan instansi 

terkait pengadaan bazar 

E-Catalog.com Kerjasama terkait pengadaan 

barang/jasa 

JICA (Japan International 

Coorporation Agency) 

Kerjasama terkait pemasaran 

3 UMKM dan 

Perdagangan 

bhineka.com agar pelaku usaha di bisa ikut dalam 

pengadaan e-commerce 

CSR Kerjasama dengan sunrise mall agar 

dapat memberikan tempat/stan untuk 

pelaku usaha berjualan 

Jubelio Aplikasi marketplace kerjasama dengan 

Diskominfo yang dapat menghubungkan 

ke banyak marketplace 

MLIJO Online Pemasaran online Pasar Tanjung 

4 

 

 

Wisata dan 

Hiburan 

JeDa LaYar 

 

Jemput Dampingi Layani Antar oleh 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata Kota Mojokerto yang 

diterapkan sejak tanggal 1 Juni 2020. 

SEDAP 

 

Santap Enak di Tempat atau di Rumah 

Pasti Puas oleh Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto 
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No Sektor Nama Inovasi Keterangan 

yang diterapkan sejak tanggal 1 Juni 

2020 

BeNyaMin’S Belanja Nyaman Terjamin Sehat oleh 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata Kota Mojokerto yang 

diterapkan sejak tanggal 1 April 2020. 

MACO Musim Ada Covid-19 Ora Kuatir oleh 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata Kota Mojokerto yang 

diterapkan sejak tanggal 31 Maret 2020. 

5 Pendidikan DAPODIK Data Pokok Pendidikan yang merupakan 

salah satu inovasi dari kementerian 

dengan input data yang bersumber dari 

tiap-tiap daerah 

SIPUSER Sistem Perpustakaan Elektronik 

Pemersatu SMP Negeri 2 oleh UPT SMP 

Negeri 2 yang diterapkan sejak 1 Juli 

2020 

BRANTAS TUNTAS Berita Anak Terkini di Sekolah, Orang 

Tua Nyaman, Tenang, dan Puas oleh 

UPT SMP Negeri 5 yang diterapkan 

sejak 20 April 2020. 

Ngarang Biji??? Goodbye Ngarang Biji??? Goodbye oleh UPT 

SMP Negeri 6 yang diterapkan sejak 22 

Juni 2019 

GELAI SANG RATU Gerakan Literasi “SANGGAR LITERAT” 

SMP Negeri 7 Mojokerto) oleh UPT SMP 

Negeri 7 yang diterapkan sejak 3 

Agustus 2020 

SI PERWIRA Siswa Pelopor Wirausaha oleh UPT 

SMP Negeri 8 yang diterapkan sejak 19 

Desember 2020 

IBU TERKASI Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

Budaya, Karakter, Prestasi oleh UPT 
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No Sektor Nama Inovasi Keterangan 

SMP Negeri 9 yang diterapkan sejak 6 

Juli 2020 

DOLEN KOMO Dongeng Online Kota Mojokerto) oleh 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota 

Mojokerto yang diterapkan sejak 2 

September 2020 

PPDB Online PPDB Online oleh Dinas Pendidikan 

Kota Mojokerto 

5 

 

 

 

 

 

Kesehatan Gayatri Website yang berisi informasi mengenai 

covid-19, vaksin dan dapat digunakan 

untuk mendaftarkan diri secara online 

ketika akan mengikuti vaksinasi. 

SAMBEL TERI Pemeriksaan Berat Badan, Tinggi 

Badan, Laboratorium, Tekanan Darah 

Terintegrasi oleh Puskesmas 

Kedundung yang diterapkan sejak 

tanggal 1 Februari 2019 

Ceker Pedas Sedikit Manis Ceker Pedas Sedikit Manis oleh 

Puskesmas Gedongan yang diterapkan 

sejak tanggal 2 September 2019 

Ambyar Bro Amankan Bayi, Anak-anak, dan Remaja 

dari Bahaya Asap Rokok oleh 

Puskesmas Kranggan yang diterapkan 

sejak tanggal 2 September 2019. 

SI MAPAN Solusi Medis Lengkap dalam 

Genggaman oleh RSUD dr. Wahidin 

Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang 

diterapkan sejak tanggal 12 Januari 

2020. 

MOTOR PANJENENGAN Motor Pengantar Jenazah Kelurahan 

Gedongan oleh Kelurahan Gedongan 

yang diterapkan sejak tanggal 2 Maret 

2020. 
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No Sektor Nama Inovasi Keterangan 

PAUS DANIL Paket Plus Pemeriksaan Standar Ibu 

Hamil oleh Puskesmas Mentikan yang 

diterapkan sejak tanggal 10 Agustus 

2020 

SI DUTA ES DEGAN Stiker Posyandu Balita Sehat dan 

Pengingat Alarm Kentongan oleh 

Puskesmas Blooto yang diterapkan 

sejak tanggal 31 Desember 2021. 

 

6 Transportasi ATCS (beroperasi mulai 

tahun 2015) 

Suatu sistem pengendalian lalu lintas 

berbasis teknologi informasi yang 

bertujuan meningkatkan jaringan jalan 

SI IMUT KERTO (beroperasi 

mulai tahun 2019) 

 

Sistem Informasi Manajemen Uji 

Kendaraan Bermotor Terintegrasi Kota 

Mojokerto (pendaftaran pengujian 

kendaraan bermotor secara online yg 

telah terintegrasi dg Kementerian 

Perhubungan, Dinas Perhubungan 

Provinsi dan BPD Jawa Timur) 

SIMANIS KERTO 

(beroperasi mulai tahun 

2017) 

Sistem Informasi Manajemen Angkutan 

Sekolah Gratis Kota Mojokerto (utk 

mengetahui posisi Angkutan Sekolah 

Gratis terdekat beserta rutenya dan 

estimasi waktu kedatangan) 

SIMANJA KERTO (sudah 

berjalan) 

Sistem Informasi Pemantauan Jalan 

Kota Mojokerto (memantau kondisi lalu 

lintas di berbagai simpang dan ruas jalan 

yang ada di Kota Mojokerto) 

Aplikasi Smart System PJU 

(On Progress) 

Aplikasi yang berfungsi untuk memantau 

kondisi PJU dan menyalakan/ 

mematikan PJU dari jarak jauh 



                ROADMAP PENGUATAN SIDa  
    Kota Mojokerto 

 3 - 40 

No Sektor Nama Inovasi Keterangan 

7 Infrastruktur  Sistem Informasi Infrastruktur 

Bidang Jalan (On Progress) 

Aplikasi berisi informasi-informasi yang 

ada di bidang bina marga. Semua orang 

dapat mengakses dan dapat mengetahui 

informasi yang dibutuhkan. 

Rumah Pompa di Wates dan 

Bozem (On Progress) 

Tempat penampungan air sementara 

PDAM Gratis 3 Bulan program pasang PDAM gratis selama 3 

bulan dengan catatan pemakaian tidak 

lebih dari 10 kubik per bulan, jika lebih 

maka kelebihannya tersebut yang harus 

dibayarkan. 

NGAWUR BOS  

 

Ngopi di Warung Sambil Ngurus Izin 

Kos-Kosan oleh Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang 

diterapkan sejak tanggal 5 Maret 2020 

GEMAR PESTA  

 

Gerakan Masyarakat Pengelolaan 

Sampah Kota oleh Dinas Lingkungan 

Hidup yang diterapkan sejak tanggal 1 

Februari 2020 

PESTA SEMU TER-TER  

 

Pensertifikatan Tanah Serentak Terpadu 

dan Menyeluruh oleh Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota 

Mojokerto yang diterapkan sejak tanggal 

1 Januari 2020 

MAGIS 

 

Mojokerto Kota-Geographic Information 

System oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian, dan 

Pengembangan Kota Mojokerto yang 

diterapkan sejak tanggal 6 Agustus 2020 

PERLAHAN IN ON  

 

Pelaporan Peralihan Hak Tanah 

Bangunan Terintegrasi Secara Online 

oleh Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kota Mojokerto 

yang diterapkan sejak tanggal 1 Juli 
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No Sektor Nama Inovasi Keterangan 

2020 

8 Sosial dan 

Kependudukan 

BU IKA GEMILANG 

(Bekerjasama Untuk 

Identifikasi, Kawal, Anak 

Lahir Segera Memiliki 

Identitas Langsung) 

layanan online dalam pengurusan 

administrasi akta kelahiran 

PAKMO (Pelayanan 

Administrasi Kependudukan 

Kota Mojokerto) 

Layanan online pengurusan administrasi 

kependudukan hanya dengan upload 

dokumen dan hasilnya diberikan opsi 

cetak secara mandiri atau diberikan file 

KERAPU ENAK (Kerjasama 

Pemanfaatan Kartu Identitas 

Anak) 

optimalisasi fungsi dari Kartu Identitas 

Anak (KIA) dan memberikan nilai tambah 

bagi pemiliknya dengan menggandeng 

beberapa jenis usaha 

BOLANG (Bantuan Untuk 

Orang Hilang dan Terlantar) 

Penyediaan dana untuk Bantuan Orang 

hilang dan terlantar di Kota Mojokerto 

dapat kembali ke kampung halamannya 

TAREK SIS (Tangga 

Apresiatif Responsif) 

Menangani masalah masyarakat pada 

umumnya dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan 

keluarganya pada khususnya per 

kelurahan 

Gati (Gerakan Ayo Tulung 

Tinulung) 

Aksi kemanusiaan dengan memuliakan 

para lansia berupa memberi makanan 

gratis sehari tiga kali 

  SLRT (Sistem Layanan 

Rujukan Terpadu)  

 

Melayani aduan masyarakat terkait 

bantuan sosial dan pelayanan Dinas 

Sosial dan P3A. 
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3.5 KAPASITAS LEMBAGA 

3.5.1 KAPASITAS BIROKRASI TERKAIT SIDA 

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah sebagai otoritas 

penyelenggara layanan, maka dari itu pemerintah diharapkan untuk 

memberikan layanan yg maksimal dan optimal kepada masyarakat. Berkaitan 

dengan peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat maka 

diperlukan sebuah inovasi. Inovasi adalah proses mengubah struktur dan 

meningkatkan kemampuan organisasi, selain itu inovasi kelembagaan yang 

dapat memperluas intensif pasar untuk kegiatan kewirausahaan dan 

perdagangan teknologi. Untuk memperkuat dan meningkatkan inovasi maka 

diperlukan sebuah birokrasi yang baik. Birokrasi yang baik yang dimaksud 

adalah menciptakan birokrasi pemerintah Kota Mojokerto yang profesional 

dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas 

korupsi, mampu melayani publik, bersikap netral, sejahtera, berdedikasi, dan 

memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Inovasi birokrasi 

terkait dengan SIDa Kota Mojokerto harus menjadi bagian inheren. Mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan kemudian evaluasi dan sinergitas antar OPD. 

Pada kondisi pandemi dan resesi seperti ini, masyarakat mengharapkan 

birokrasi yang mampu memberikan layanan yang prima yaitu cepat dan 

mudah. Maka dari itu, dengan adanya inovasi di bidang birokrasi diharapkan 

semakin efektif dan semakin meningkatkan kepercayaan publik. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa OPD Kota Mojokerto, 

dapat disimpulkan bahwa pada saat ini sumber daya aparatur Pemerintah 

Kota Mojokerto memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas. Hasil 

wawancara yang diperoleh dari Bappedalitbang terapat beberapa inovasi 

birokrasi yang telah dilakukan, khususnya dalam optimalisasi penggunaan 

anggaran dalam percepatan Kota Mojokerto sebagai kota jasa yaitu Balitbang 

bergabung dengan Bappeko dan berganti nama menjadi Bappedalitbang. 

Bappedalitbang memiliki inovasi berbasis aplikasi yang notabenya bersifat 

non anggaran. Pada saat ini Bappedalitbang sedang mengembangkan 

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut stakeholder yang 

memberikan informasi yaitu Kepala Bidang Litbang, SPBE adalah bagian dari 

pelaksanaan yang mendukung Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa). 
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Inovasi-inovasi yang dimiliki oleh Bappedalitbang dalam mendukung 

kegiatan-kegiatan di Bappedalitbang antara lain: 

1. Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan aplikasi yang 

disebut dengan SIPPDA (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah). 

2. Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simoneva). 

3. Layanan Data Spasial Kota dengan aplikasi yang disebut dengan 

MAGIS dan Geoportal. 

4. Layanan Satu Data dengan aplikasi yang disebut dengan SIMPEL. 

5. Layanan konsultasi terkait kota sehat, kota layak anak, PPRG, dan 

reformasi birokrasi (non aplikasi). 

6. Layanan konsultasi tata ruang wilayah (non aplikasi). 

7. RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) (non 

aplikasi). 

Kota Mojokerto belum mampu memanfaatkan database dengan 

optimal. Selain itu, aplikasi-aplikasi yang telah berjalan belum terdapat 

upgrade karena secara kebutuhan data sudah tercukupi. Ketujuh inovasi 

yang telah disebutkan di atas merupakan jenis inovasi tata kelola 

pemerintahan. Hal tersebut karena pengguna dan penerima manfaatnya 

hanya di lingkup pemerintahan. 

Dalam Hal perencanaan infrastruktur, Kota Mojokerto juga telah 

melakukan beberapa terobosan yaitu peningkatan kualitas perencanaan 

pembangunan khususnya infrastruktur, prasarana wilayah, dan sumber daya 

alam Kota Mojokerto dilakukan dalam musrenbang yang dilaksanakan setiap 

awal tahun dengan leading sector Bappedalitbang. Terkait pembangunan 

rawan bencana, Bappedalitbang belum memiliki inovasi. Sementara ini, Kota 

Mojokerto belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Urusan kebencanaan masih disebut dengan Satuan Pelaksana (Satlak). 

Menurut hasil wawancara kepada stakeholder bahwa Kota Mojokerto tidak 

memiliki bencana alam kecuali genangan air. 

Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan 

pembangunan, Bappedalitbang melaksanakan musrenbang. Pelaksanaan 

musrenbang saat ini juga dapat melalui aplikasi yang disebut dengan e-

musrenbang. Hal ini mempermudah pelaksanaan musrembang pada saat 

pandemi dan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan 
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adanya e-musrembang diharapkan semua lapisan masyarakat dapat 

berpartisipasi karena dapat diakses dari mana saja.  Melalui aplikasi tersebut, 

usulan-usulan terkait perencanaan pembangunan dapat dimasukkan.  

Ketika ada kegiatan musrenbang, terkadang ada tuntutan dari 

masyarakat. Misalnya, “Saya sudah mengajukan perbaikan jalan, tetapi 

belum pernah direalisasikan”, karena kapasitas Bappedalitbang hanya dalam 

lingkup perencanaan Bappedalitbang akan memasukkan lagi dalam usulan 

perencanaan. Kendala dalam pelaksanaan e-musrenbang masih belum ada, 

namun perlu adanya sosialisasi ke masyarakat yang biasanya kurang bisa 

menerima perubahan. 

Pada Bagian Organisasi (Sekretariat Daerah), memiliki inovasi yang 

disebut three two zero (302).  Maksud inovasi ini adalah 3 Kasubag harus 

bisa memberi masukan yang diminta oleh responden pihak konsultasi. 

Misalnya, konsultasi seperti kelembagaan, pelayanan publik, kinerja. 

Responden terdiri dari semua masyarakat tidak dibatasi seperti ASN, pihak 

swasta, dan lain lain, Untuk bisa mengakses tidak memakai website, namun 

datang secara mandiri ke dinas.  

Inovasi yang sudah dilakukan adalah peningkatan kemudahan entry 

data LPPD menggunakan aplikasi. Inovasi entry data LPPD ini sudah ada 

sejak tahun 2018-2020 (sampai sekarang masih digunakan). Pemerintah 

pusat belum memiliki aplikasi yang diisikan. Untuk mempermudah kinerja 

Setda, maka dibuatlah aplikasi entry LPPD ini di bagian pemerintahan. 

Inovasi terkait dengan peningkatan implementasi PKS di lapangan 

berjalan dengan lancar dan target yang telah ditetapkan PKS sudah cukup 

bagus. Namun belum memiliki aplikasi perjanjian kerjasama. Karena dinas 

tidak boleh mengadakan aplikasi sendiri, harus dikoordinasikan dengan dinas 

komunikasi dan informatika. 

Selain itu, untuk menindak lanjuti LPPD akan ada Tim dari Pusat yang 

akan datang ke Kota Mojokerto karena Kota Mojokerto ditunjuk menjadi pilot 

project elektronik evaluasi LPPD untuk kerjasama dengan pihak ketiganya 

adalah Pemerintah Pusat. 

Tentunya inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh Bagian 

organisasi memiliki beberapa kendala, yaitu: Belum terintegrasinya entry data 

LPPD dari pemerintah daerah ke pemerintah pemerintah pusat. Ketika 

melakukan entry data di Pemerintah Daerah tidak secara otomatis terisi untuk 
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Pemerintah Pusat. Untuk mengisi pemerintah pusat, bagian pemerintahan 

harus mengisikan ulang melalui aplikasi pemerintah pusat. Terkait dengan 

PKS, belum memiliki aplikasi kerjasama sehingga hasil kerjasama dan 

kesepakatan antar dinas tidak dapat diinfokan langsung kepada masyarakat 

luas. 

3.5.2 KERJASAMA DALAM KONTEKS SIDA 

Kerjasama Pemerintah Daerah termasuk dalam kajian networking 

government. Konsep networking government memiliki bentuk yang konkrit 

dalam konteks kerjasama pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat 

dalam basis jejaring untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Konsep 

networking government dapat meningkatkan inovasi pelayanan publik.  

Kerjasama dan kolaborasi dilakukan dinas Kepemudaan  Olahraga 

dan Pariwisata dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan koordinasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghasilkan sebuah rencana 

kolaborasi atau Kerjasama yaitu dengan Ok Oce. Ok Oce berkolaborasi 

untuk bantuan BIP. 

Selain itu kerjasama antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan 

Pemerintah Pusat yaitu, Kota Mojokerto ditunjuk sebagai salah satu Kota pilot 

project terkait dengan elektronik evaluasi LPPD. 

Pada bidang industri UMKM yaitu komunitas produsen alas kaki 

bekerjasama dengan gerai/ toko seperti alfamart dan indomart untuk 

pemasaran produknya. 

Dari keseluruhan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Mojokerto terlihat bahwa masih minimnya kerjasama yang dapat menunjang 

unsur Sistem Inovasi Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan 

penyusunan Sistem Inovasi Daerah Kota Mojokerto diharapkan akan 

meningkatkan kerjasama dengan melibatkan akademisi, Pemerintah pusat, 

sektor swasta dan pengusaha. 

3.5.3 BUDAYA INOVASI 

Pada era digital saat ini, Pemerintah Daerah diharuskan untuk 

melakukan terobosan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi. 

Teknologi informasi menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat 

menjadi lebih mudah dan praktis serta lebih efisien. Oleh karena itu, 
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Pemerintah Kota Mojokerto memanfaatkan dan menggunakan teknologi 

informasi sebagai penunjang pelayanan publik dan tata kelola pemerintah.  

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung Sistem Inovasi 

Daerah (SIDa) yang mengintegrasikan potensi-potensi yang ada di Kota 

Mojokerto baik potensi unggulan sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia dengan rencana pengembangan di setiap sektor.  

Pada saat pandemi seperti ini, teknologi informasi mutlak diperlukan 

tidak hanya memberikan informasi terkait dengan perkembangan covid-19 

namun dengan adanya teknologi informasi dapat meningkatkan daya beli 

produk. Misalnya saja dengan adanya marketplace penjual dapat dengan 

mudah memasarkan hasil produksinya tanpa langsung bertatap muka 

dengan pembeli. Selain itu, di sektor pendidikan teknologi informasi sangat 

erat dengan kondisi belajar di berbagai jenjang pendidikan. Pembatasan 

kegiatan belajar-mengajar mengharuskan setiap siswa dan pengajar 

melakukan proses pembelajaran secara daring. Tidak hanya itu, 

pemanfaatan teknologi informasi juga digunakan oleh aparatur Pemerintah 

Kota Mojokerto untuk melakukan diskusi maupun rapat online, ketika 

pembatasan kegiatan dan aktivitas dilakukan. 

Pemerintah Kota Mojokerto berkomitmen tinggi untuk melakukan 

pengembangan teknologi informasi. Beberapa website yang dapat 

menunjang pelayanan publik telah dibuat dan telah dimanfaatkan oleh 

masyarakat luas. 

3.5.4 KONDISI INFRASTRUKTUR TIK 

Kondisi infrastruktur yang ada di Kota Mojokerto saat ini telah memiliki 

website dan program inovasi yang memanfaatkan unsur teknologi Informasi. 

Adapun inovasi-inovasi yang telah dilakukan kaitannya dengan SIDa adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 23 Inovasi berbasis TIK di Kota Mojokerto 

No Nama Inovasi Keterangan 

1 Entry Data LPPD 

Aplikasi entry data LPPD yang digunakan di 

lingkungan Setda Kota Mojokerto untuk mempermudah 

kinerja Setda. 

2 disparpora.mojokertokab.go.id 

Merupakan website resmi dari Dinas Pariwisata 

Kepemudaan dan Olahraga Kota Mojokerto yang 

berfungsi sebagai salah satu alat promosi pariwisata. 
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No Nama Inovasi Keterangan 

3 SIPPDA Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

4 
MAGIS dan Geoportal 

 

Layanan Data Spasial Kota  

5 SIMPEL Layanan Satu Data 

6 SI IMUT KERTO 
Aplikasi Mobile berbasis android untuk monitoring dan 

pengawasan armada 

7 SIMANIS KERTO 
Aplikasi mobile berbasis android yang dibarengi 

dengan pelayanan angkutan sekolah gratis 

8 SIMANJA KERTO 

Aplikasi yang ditujukan untuk masyarakat berguna 

untuk memantau ruas jalan dan kondisi lalu lintas Jalan 

di Kota Mojokerto 

9 Gayatri 
Website integrasi data mengenai kesehatan dan 

informasi COVID di Kota Mojokerto 

10 SemPelMas 
Sistem Pelayanan Masyarakat oleh Kelurahan Jagalan 

Kecamatan Kranggan 

11 DOLEN KOMO 
Dongen Online Kota Mojokerto dari Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto 

12 Curhat Ning Ita Sistem Pemberitahuan dan Pengaduan Online 

13 E-EKM 
Survey Kepuasan Masyarakat Berbasis Elektronik dari 

Kecamatan Magersari 

14 E-Surat Aplikasi E-Surat Berbasis Android 

15 SP2D 
Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana Badan 

Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kota Mojokerto 
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BAB IV 

TANTANGAN DAN PELUANG 

 

4.1 TANTANGAN DAN PELUANG INFRASTRUKTUR SIDA 

Dalam rangka mengembangkan daya saing infrastruktur SIDA, suatu 

daerah tentunya akan menghadapi peluang serta tantangan yang dirasakan 

masing-masing sektor pengembangan. Sehingga dengan adanya peluang 

harapannya dapat menekan dan meminimalisir tantangan maupun kendala 

yang dihadapi agar pengembangan daya saingnya menjadi lebih terarah. 

Tantangan dan peluang dari masing-masing sektor tersebut adalah sebagai 

berikut:
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Indikator Tantangan Peluang 

Komoditas Unggulan 

Daerah 

Komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan 

peternakan yang memiliki nilai LQ < 1 belum mampu 

memenuhi kebutuhan daerah serta belum dapat bersaing 

dengan komoditas lainnya karena tidak adanya nilai tambah 

Komoditas padi, tebu, ikan lele, itik, dan kambing memiliki nilai 

LQ > 1 sehingga berpotensi untuk dilakukan kegiatan ekspor 

Lokasi Strategis Kota 

Mojokerto 

● Khusus untuk banjir atau genangan perlu mendapat 
perhatian khusus, karena topografi Kota Mojokerto 
merupakan cekungan yang sangat berpotensi 
menyebabkan banjir ataupun genangan 

● Termasuk ke dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan 
Gerbangkertosusila 

● Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dari 
sudut kepentingan ekonomi 

● Kota Mojokerto diarahkan pada koridor B yaitu sebagai 
akses antara Surabaya-Mojokerto-Jombang untuk wisata 
sejarah 

● Pusat aktivitas ekonomi dan jasa bagi wilayah belakangnya 
(hinterland) 

Sektor Perindustrian 

● Turunnya jumlah IKM dan nilai ekspor akibat pandemi 
Covid-19 sehingga pendapatan menurun akibatnya 
banyak industri yang membutuhkan dana ke dinas 
terkait 

● Lahan di Kota Mojokerto yang kecil sehingga terkendala 
untuk mengekspansi industri 

● Sumberdaya yang minim sehingga menjadi terbatas 
untuk mengembangkan produksi 

● Nilai Kontribusi PDRB yang tinggi pada sektor industri 
sehingga bisa dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan 
ekonomi 

● Sudah memiliki peruntukan WPPI, Kawasan Industri, dan 
Sentra IKM 

● Potensi industri unggulan adalah industri alas kaki, sepatu 
dan sandal 

● Sudah terdapat banyak perusahaan yang melakukan ekspor 
sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah 

● Potensi kerjasama dengan JICA (Jepang) untuk produk alas 
kaki yang bentuk kerjasamanya berupa pemasaran melalui 
gerai-gerai seperti alfamart, dll 
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Indikator Tantangan Peluang 

Sektor Perdagangan 

● Pembangunan pusat perdagangan Kota Mojokerto yang 
masih terpusat pada sisi timur, mengakibatkan 
kesenjangan antar wilayah di Kota Mojokerto 

● Pelaku usaha tidak ada keinginan untuk 
mengembangkan usahanya, dan merasa nyaman 
dengan usahanya sendiri dengan kata lain yang penting 
laku 

● Kota Mojokerto mempunyai fungsi sebagai perdagangan 
dan jasa untuk kebutuhan lokal 

● Potensi UMKM di Kota Mojokerto yang sangat berkembang 
serta didominasi dari jenis kuliner makanan dan minuman 
dengan total 4.259 UMKM 

● Terdapat pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi 
sebanyak 7 pasar dengan 1.216 Los pasar, 32 Ruko dan 
499 kios 

● Bentuk kerjasama dalam pemasaran yang berkolaborasi 
dengan bhineka.com agar pelaku usaha bisa ikut dalam 
pengadaan e-commerce 

● Program CSR dengan Sunrise Mall agar dapat memberikan 
tempat/stan untuk pelaku usaha berjualan 

Sektor Pertanian 

● Peminat kelompok tani maupun kelompok pemuda ikan 
di kota masih kurang, hal tersebut dikarenakan 
masyarakat tidak bisa berdiri sendiri, hanya bisa 
mengandalkan bantuan dari dinas 

● Dari tahun ke tahun produksi pertanian menurun karena 
tingkat alih fungsi lahan ke pemukiman yang tinggi 

● Pergantian musim yang menyebabkan banyak ikan mati 
● Pemasaran perikanan masih di pasar 

tradisional/pengepul belum melalui gerai seperti 
alfamart, indomart, dll 

● Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya 
pangan lokal  

● Terdapat 20 kelompok tani dan 29 kelompok pemuda ikan 
yang tersebar di Kota Mojokerto 

● Produksi tanaman perkebunan dari Tahun 2018-2020 yang 
mengalami peningkatan 17 persen 

● Potensi komoditas unggulan pertanian yaitu padi, 
perkebunan yaitu tebu, perikanan yaitu ikan lele, dan 
peternakan yaitu itik dan kambing 

● Inovasi Benih Padi, Salbu (Salinan Ibu), Kelompok Wanita 
Tangguh, dan Sistem Kolam Bioflok 
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Indikator Tantangan Peluang 

Sektor UMKM 

● Adanya pandemi covid-19 yang menghambat jalannya 
usaha 

● Sering dilakukan sosialisasi dan edukasi 
pengembangan pelaku usaha untuk masuk di 
Bhinneka.com, dan dari pemerintah sendiri membantu 
persyaratan pelaku usaha agar bisa terdaftar, namun 
sejauh ini para pengusaha masih kurang minat dalam 
memanfaatkannya. 

● Pelaku usaha tidak ada keinginan untuk 
mengembangkan usahanya, dan merasa nyaman 
dengan usahanya sendiri dengan kata lain yang penting 
laku. Sudah pernah dilakukan pelatihan untuk 
pengembangan usaha dalam mengikuti perkembangan 
zaman, namun banyak yang tidak siap dengan 
perubahan. 

● Dari segi permodalan banyak pengusaha yang merasa 
kekurangan. Pengelolaan keuangan juga banyak yang 
tidak baik, pengelolaan uangnya tidak dilakukan 
pembukuan yang baik, hanya dengan ilmu seadanya. 

● Selain itu juga terkendala SDM dari sisi pemerintah 
yang menangani UMKM artinya tidak bisa menangani 
sekaligus semua UMKM di Kota Mojokerto. 

● Terdapat pelatihan active selling yaitu mengenai 
pendampingan pemasaran digital. 

● Terdapat bantuan dana dari kementerian untuk pelaku 
usaha jika melakukan perizinan kepada pemerintah. 

● Terdapat aplikasi Jubelio dari kominfo yang dapat 
menghubungkan ke banyak marketplace. 

● Terdapat kerjasama dengan Sunrise Mall, melalui CSR 
dengan memberikan tempat/stan untuk pelaku usaha 
berjualan. 

● Telah bekerja sama dengan Bhinneka.com terkait 
pemasaran. 

Sektor Pariwisata dan 

Hiburan 

● Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata yang 
ada, sehingga hasil yang diharapkan juga belum 
maksimal 

● Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan 
menurunnya pengunjung yang datang ke Kota 
Mojokerto 

● Terdapat banyak wilayah yang memiliki potensi untuk 
dijadikan tempat wisata dan hiburan di Kota Mojokerto. 

● Telah terdapat rencana optimalisasi kawasan yang 
merupakan kawasan wisata dan hiburan. 

●  
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Indikator Tantangan Peluang 

Sektor Pendidikan 

● Adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan 
pembelajaran dilakukan secara daring. 

● Pemenuhan kebutuhan siswa yang kurang mampu 
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, 
baik dalam bentuk kuota ataupun dalam bentuk 
perangkat elektronik. 

● Sulitnya berkoordinasi termasuk jika melibatkan orang 
tua siswa. 

● Terdapat bantuan kuota dari pemerintah pusat untuk 
melakukan pembelajaran secara daring 

● Pemerintah Kota Mojokerto sudah melakukan uji coba 
pembelajaran tatap muka untuk para siswa. 

Sektor Kesehatan 

● Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan 
banyaknya kebutuhan akan fasilitas kesehatan. 

● Banyak masyarakat yang merasa abai dan tidak 
mengikuti arahan dari pemerintah terkait dengan 
pandemi covid-19. 

● Beberapa masyarakat belum bisa untuk memanfaatkan 
program yang ada secara optimal seperti situs web 
gayatri. 

● Terdapat kerjasama dengan kominfo terkait pengembangan 
website gayatri, serta pembuatan infografis peta persebaran 
covid  

● Pemberlakuan survei ke masyarakat melalui gayatri untuk 
mengetahui media apa yang tepat dan dirasa paling mudah 
digunakan agar masyarakat mudah mengakses info terkait 
covid. 

● Selalu updating data yang datanya terhimpun dari masing-
masing fasilitas kesehatan 

● Terdapat tim satgas covid pada masing-masing kelurahan. 

Sektor Transportasi  

● terdapat setidaknya 8 simpang yang menjadi titik 
kemacetan  

● banyak kecelakaan yang terjadi seperti di Jalan By 
Pass 

● kecelakaan yang terjadi membuat banyak kendaraan 
dialihkan ke jalan tengah kota sehingga menimbulkan 
tumpukan kendaraan 

● banyak kecelakaan yang melibatkan siswa atau pelajar 
terutama yang belum memiliki surat izin mengemudi 

● terdapat sistem ATCS sejak tahun 2015 sebagai sistem 
pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi yang 
bertujuan meningkatkan jaringan jalan 

● terdapat aplikasi SI IMUT KERTO sejak tahun 2019 sebagai 
aplikasi monitoring dan pengawasan armada 

● terdapat aplikasi SIMANIS KERTO sejak tahun 2017 yang 
dibarengi dengan pelayanan angkutan sekolah gratis 

● terdapat aplikasi SIMANJA KERTO yang ditujukan untuk 
masyarakat dan berguna untuk memantau ruas jalan dan 
kondisi lalu lintas Jalan di Kota Mojokerto 

● terdapat aplikasi Smart System PJU (On Progress) yang 
nantinya berfungsi untuk memantau kondisi PJU dan 
menyalakan/ mematikan PJU dari jarak jauh 
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Indikator Tantangan Peluang 

Sektor Infrastrutur 

● Banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada 
saluran drainase 

● Beberapa masyarakat kurang setuju dengan adanya 
pembangunan IPAL komunal yang direncanakan oleh 
pemerintah 

● Masyarakat kurang tertarik untuk mendaftarkan diri ke 
PDAM karena mudahnya akses air bersih layak minum 
di Kota Mojokerto 

● Belum adanya inovasi terkait tata ruang 
● Terdapat ketidaklinearan antar peraturan seperti RTRW 

dengan RDTR 
● Belum memiliki pintu air, sehingga saat ini hanya 

mengandalkan yang ada di perbatasan dengan 
kabupaten 

● Terdapat rencana pembangunan pintu air di wilayah Wates 
yang sudah mulai berjalan 

● Terdapat rencana pembangunan bozem sebagai tempat 
penampungan air sementara yang saat ini sedang mencari 
titik pembangunan 

● terdapat program PDAM gratis 3 bulan unutk menarik minat 
masyarakat agar mau untuk mendaftarkan diri ke PDAM 

● terdapat inovasi berupa insentif disinsentif yang ingin 
dilaksanakan meski masih dalam bentuk rencana 
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Indikator Tantangan Peluang 

Sektor Sosial dan 

Kependudukan 

● kurang optimal kerjasama pemanfaatan database antar 

instansi 

● Kurang optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk 

● rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

pengurusan pencatatan sipil 

● banyaknya masyarakat yang kehilangan mata 

pencaharian sebagai akibat adanya pandemi 

● Belum tepat sasarannya pemberian bantuan sosial yang 

sasarannya untuk penduduk miskin 

● Banyak warga lansia kurang mampu yang terdampak 

pandemi Covid-19, dari rentan mengalami masalah 

disabilitas hingga kesehatan kronis 

● Tidak adanya tempat penampungan sementara ( Panti 

jompo ) bagi orang terlantar, jompo terlantar / jompo 

miskin 

● Kurang adanya koordinasi dengan dinas lainnya yang 

terkait dalam masalah penanganan rasia, penanganan 

korban bencana alam, dan orang terlantar 

● Banyaknya jumlah penduduk usia produktif yang masih 

tinggi 

● Terdapat 43 Jenis pelayanan administrasi dan 

kependudukan 

● Dapat mengakses informasi serta data kependudukan 

melalui media sosial milik Dispendukcapil yaitu 

facebook, Instagram, dan website 

dispenduk.mojokerto.go.id. 

● Adanya inovasi BU IKA GEMILANG, PAKMO, dan 

KERAPU ENAK terkait administrasi kependudukan 

● Adanya lembaga sosial masyarakat Karang Taruna dan 

Tagana (Taruna Tanggap Siaga Bencana) 

● Kerjasama yang baik dengan pihak diluar Dinas, yaitu 

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, Stasiun 

Radio Swasta maupun Stasiun Radio milik Dinas 

Informasi dan Komunikasi, Kepolisian, SATPOL PP, 

DIKNAS, KUA, Kelurahan, Kecamatan dan 

Dinas/Instansi/ Kantor lainnya 

● Adanya inovasi BOLANG, TAREK SIS, dan GATI untuk 

mengurangi permasalahan sosial 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 
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4.2 TANTANGAN DAN PELUANG KAPASITAS LEMBAGA 

Indikator Tantangan Peluang 

Kapasitas Birokrasi 

Terkait SIDA 

● Kota Mojokerto belum mampu memanfaatkan database 

dengan optimal 

● Aplikasi-aplikasi yang telah berjalan belum terdapat 

upgrade 

● pengguna dan penerima manfaat dari inovasi yang telah 

dilakukan hanya di lingkup pemerintahan. 

● adanya beberapa kajian-kajian yang mendukung inovasi 

birokrasi belum memiliki Standar Operasional Prosedur 

(SOP). 

● Kota Mojokerto belum memiliki Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD). Urusan kebencanaan masih 

disebut dengan Satuan Pelaksana (Satlak). 

● Belum memiliki aplikasi perjanjian kerjasama sehingga 

hasil kerjasama dan kesepakatan antar dinas tidak 

dapat diinfokan langsung kepada masyarakat luas. 

Belum terintegrasinya entry data LPPD dari pemerintah 

daerah ke pemerintah pusat 

● Terapat beberapa inovasi birokrasi yang telah dilakukan, 

khususnya dalam optimalisasi penggunaan anggaran 

dalam percepatan Kota Mojokerto sebagai kota jasa yaitu 

Bidang Litbang bergabung dengan Bappeko dan berganti 

nama menjadi Bappedalitbang 

● Bappedalitbang memiliki inovasi berbasis aplikasi yang 

notabenya bersifat non anggaran, yaitu Sistem Pemerintah 

Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan bagian dari 

pelaksanaan yang mendukung Roadmap Sistem Inovasi 

Daerah (SIDa). 

Terdapat beberapa inovasi yang dimiliki oleh 

Bappedalitbang dalam mendukung kegiatan-kegiatan di 

Bappedalitbang, yaitu: 

1. Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 

aplikasi yang disebut dengan SIPPDA (Sistem 

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah). 

2. Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simoneva). 

3. Layanan Data Spasial Kota dengan aplikasi yang 

disebut dengan MAGIS dan Geoportal. 

4. Layanan Satu Data dengan aplikasi yang disebut 

dengan SIMPEL. 

5. Layanan konsultasi terkait kota sehat, kota layak anak, 

PPRG, dan reformasi birokrasi (non aplikasi). 
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Indikator Tantangan Peluang 

  
6. Layanan konsultasi tata ruang wilayah (non aplikasi). 

7. RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan DAK (Dana Alokasi 

Khusus) (non aplikasi). 

● Kota Mojokerto juga telah melakukan beberapa terobosan 

yaitu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 

khususnya infrastruktur, prasarana wilayah, dan sumber 

daya alam Kota Mojokerto dilakukan dalam musrenbang 

yang dilaksanakan setiap awal tahun dengan leading 

sector Bappedalitbang 

● Kota Mojokerto tidak memiliki bencana alam kecuali 

genangan air. 

● Adanya aplikasi e-musrembang sehingga semua lapisan 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan 

musrembang karena dapat diakses dari mana saja. 

● Bagian Organisasi (Sekretariat Daerah), memiliki inovasi 

yang disebut three two zero (302) yaitu 3 Kasubag harus 

bisa memberi masukan yang diminta oleh responden pihak 

konsultasi 

● Terdapat aplikasi entry LPPD untuk mempermudah kinerja 

Setda 

● peningkatan implementasi PKS di lapangan berjalan 

dengan lancar dan target yang telah ditetapkan PKS 

sudah cukup bagus 

● Kota Mojokerto ditunjuk menjadi pilot project elektronik 

evaluasi LPPD untuk kerjasama dengan pihak ketiganya 

adalah Pemerintah Pusat 
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Indikator Tantangan Peluang 

Kerjasama dalam 

Konteks SIDA 

● Masih minimnya kerjasama yang dapat menunjang 

unsur Sistem Inovasi Daerah 

● Adanya kolaborasi antara Dinas Kepemudaan  Olahraga 

dan Pariwisata dengan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 

● Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan 

koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif menghasilkan sebuah rencana kolaborasi atau 

Kerjasama yaitu dengan Ok Oce untuk bantuan BIP. 

● Terdapat kerjasama antara Pemerintah Kota Mojokerto 

dengan Pemerintah Pusat yaitu, Kota Mojokerto ditunjuk 

sebagai salah satu Kota pilot project terkait dengan 

elektronik evaluasi LPPD. 

● Pada bidang industri UMKM yaitu komunitas produsen 

alas kaki bekerjasama dengan gerai/ toko seperti alfamart 

dan indomart untuk pemasaran produknya 

Budaya Inovasi ● Adanya pandemi covid-19 yang semakin mendorong 

pentingnya penggunaan teknologi informasi, bukan 

hanya memberikan informasi terkait dengan 

perkembangan covid-19 namun dengan adanya 

teknologi informasi dapat meningkatkan daya beli 

produk 

● Pemerintah Kota Mojokerto berkomitmen tinggi untuk 

melakukan pengembangan teknologi informasi 

● Terdapat beberapa website yang dapat menunjang 

pelayanan publik dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat 

luas 
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Indikator Tantangan Peluang 

Kondisi Infrastruktur TIK  ● Telah memiliki website dan program inovasi yang 

memanfaatkan unsur teknologi Informasi, yaitu: 

1. Entry Data LPPD 

2. disparpora.mojokertokab.go.id (website resmi dari 

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota 

Mojokerto) 

3. SIPPDA (Sistem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah) 

4. MAGIS dan Geoportal (Layanan Data Spasial Kota) 

5. SIMPEL (Layanan Satu Data) 

6. SI IMUT KERTO (Aplikasi Mobile berbasis android 

untuk monitoring dan pengawasan armada) 

7. SIMANIS KERTO (Aplikasi mobile berbasis android 

yang dibarengi dengan pelayanan angkutan sekolah 

gratis) 

8. SIMANJA KERTO (Aplikasi yang ditujukan untuk 

masyarakat berguna untuk memantau ruas jalan dan 

kondisi lalu lintas Jalan di Kota Mojokerto) 

9. Gayatri (Website integrasi data mengenai kesehatan 

dan informasi COVID di Kota Mojokerto) 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 
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4.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI SIDA 

4.3.1 ANALISIS SWOT 

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis dalam yang 

digunakan dalam menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya 

pada kondisi yang sangat kompleks dimana factor eksternal dan internal 

memegang peran yang sama pentingnya. SWOT secara harafiah merupakan 

akronim yang terdiri dari konsep/ kata:  

1. S (strength/ kekuatan) : Suatu keadaan atau kondisi yang ada/ dimiliki, 

yang dianggap/ merupakan hal yang sudah baik.  

2. W (weakness/ kelemahan/ masalah): Suatu keadaan atau kondisi yang 

dianggap memiliki kelemahan atau masalah  

3. (opportunity / kesempatan/ peluang): Suatu keadaan atau kondisi yang 

ada atau yang akan terjadi di dalam/ sekitar daerah yang dianggap 

berpeluang untuk digunakan bagi pengembangan potensi.  

4. T (threat/ ancaman/ hambatan): Suatu keadaan/ kondisi yang ada atau 

yang akan terjadi di dalam/ sekitar daerah yang dianggap dapat 

menghambat/ mengancam pengembangan potensi.  

Analisis SWOT digunakan untuk dapat menetapkan tujuan secara 

lebih realistis dan efektif serta merumuskan strategi dengan efektif pula yang 

dapat mengetahui kekuatan dan kesempatan yang terbuka sebagai faktor 

positif dan kelemahan serta ancaman yang ada sebagai faktor negatif. 

1. Strategi SO adalah strategi yang harus dapat menggunakan kekuatan 

untuk sekaligus memanfaaatkan peluang yang ada.   

2. Strategi WO adalah strategi yang harus ditujukan untuk mengurangi 

sebesar mungkin kelemahan yang dihadapi, dan pada saat 

bersamaan memanfaatkan peluang  ada  

3. Strategi ST adalah strategi yang harus mampu menonjolkan kekuatan 

guna mengatasi ancaman yang mungkin timbul   

4. Strategi WT adalah strategi yang bertujuan mengatasi hambatan serta 

meminimalkan dampak dari ancaman yang ada. 

Tabel dibawah ini merupakan hasil analisis SWOT Infrastruktur SIDA (yang 

meliputi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sehingga 

menghasilkan strategi sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1 SWOT Potensi Industri Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Nilai Kontribusi PDRB yang tinggi pada sektor 
industri 

2. Terdapat peruntukan rencana WPPI, Kawasan 
Industri, dan Sentra IKM  

Threat 
 

1. Turunnya jumlah IKM dan nilai ekspor akibat 
pandemi Covid-19 

Strength 

 
1. Potensi industri unggulan adalah industri 

alas kaki, sepatu dan sandal 
2. terdapat banyak perusahaan yang 

melakukan ekspor seperti ke Jepang, Asia 
tenggara, dll 

3. Terdapat kerjasama dengan JICA (Jepang) 
untuk produk alas kaki yang yang berbentuk 
pemasaran 

 

SO 
 

● Memperkuat nilai tambah industri unggulan 
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi daerah 

● Meningkatkan produktivitas kegiatan ekspor 
industri daerah 

● Membangun kerjasama pemerintah dan swasta 
dalam membentuk platform industri  berbasis 
potensi lokal yang menaungi pelaku industri dan 
IKM  

ST 
 

● Memfasilitasi pengembangan industri 
unggulan untuk meningkatkan nilai ekspor 
dan IKM daerah 

● Mengembangkan fasilitas promosi dan 
pemasaran produk industri dalam daerah dan 
luar daerah  

Weakness 
 

1. Lahan di Kota Mojokerto yang kecil 
2. Sumberdaya yang minim 

WO 
 

● Kerjasama dan koordinasi penataan peruntukan 
kawasan industri  

● Pemanfaatan lahan peruntukan industri di Kota 
Mojokerto untuk mengembangkan industri 
daerah 

WT 
● Menjamin ketersediaan bahan baku melalui 

koordinasi dan kemitraan serta integrasi 
antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh 
infrastruktur yang memadai 

● Mengembangkan sektor industri pengolahan 
berbasis usaha padat karya 
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Tabel 4. 2 SWOT Potensi Perdagangan Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Kota Mojokerto mempunyai fungsi sebagai 
perdagangan dan jasa untuk kebutuhan lokal 

Threat 
 

1. Turunnya pendapatan pelaku usaha akibat 
pandemi Covid-19 

Strength 

 
1. Terdapat pasar tradisional sebagai pusat 

kegiatan ekonomi sebanyak 7 pasar 
2. Bentuk kerjasama dalam pemasaran yang 

berkolaborasi dengan bhineka.com 
3. Program CSR dengan Sunrise Mall  

SO 
 

● Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi 
barang, pengembangan pasar dalam daerah, 
serta perlindungan konsumen dan pasar 
tradisional  

● Meningkatkan peluang kerjasama pemasaran 
produk usaha mikro dengan entitas yang 
berpotensi sebagai pasar dari produk usaha 
mikro 

ST 
 

● Memantapkan daya saing ekonomi lokal, 
inovasi produk dan jasa serta pengembangan 
usaha kreatif 

● Meningkatkan kemitraan dan jaringan 
pemasaran 

Weakness 
 

1. Pembangunan pusat perdagangan Kota 
Mojokerto yang masih terpusat pada sisi 
timur 

2. Pelaku usaha tidak ada keinginan untuk 
mengembangkan usahanya 

WO 
 

● Mengembangkan usaha perdagangan yang 
tumbuh tersebar di wilayah Kota Mojokerto 

● Meningkatkan kemampuan dan daya saing para 
pelaku usaha 

WT 
● Meningkatkan usaha produktif masyarakat 

melalui pengembangan inovasi dan 
kemitraan usaha. 

● Melibatkan semua IKM dalam kegiatan 
promosi dengan memberikan motivasi dan 
persebaran leaflet maupun melalui media 
lainnya 
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Tabel 4. 3 SWOT Potensi UMKM Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Terdapat bantuan dana dari kementerian untuk pelaku usaha 
jika melakukan perizinan kepada pemerintah.  

2. Terdapat kerjasama dengan Sunrise Mall, melalui CSR dengan 
memberikan tempat/stan untuk pelaku usaha berjualan. 

3. Telah bekerja sama dengan Bhinneka.com terkait pemasaran. 
4. Terdapat aplikasi Jubelio dari kominfo yang dapat 

menghubungkan ke banyak marketplace. 

Threat 
 

1. Adanya pandemi covid-19 yang menghambat jalannya 
usaha 

Strength 
 
1. Terdapat pelatihan active selling yaitu mengenai 

pendampingan pemasaran digital. 
2. Potensi pengembangan UMKM di Kota Mojokerto yang 

didominasi oleh jenis kuliner makanan dan minuman 

SO 
 

● Memberi pelatihan active selling sembari menyebarkan informasi 
mengenai tata cara agar bisa mendapatkan bantuan dari 
kementerian 

ST 
 

● Memberikan harga yang lebih terjangkau jika pemasaran 
melalui Jubelio atau Bhinneka.com 

● Menambah jumlah variasi produk yang ditawarkan atau 
dengan kata lain mengembangkan usaha menjadi lebih 
kreatif, seperti dengan mengembangkan kuliner di Kota 
Mojokerto menjadi bentuk frozen food yang bisa dipasarkan 
melalui media digital, sehingga pelaku UMKM tidak 
mengalami kerugian yang besar jika memang produk belum 
dapat terjual dalam waktu dekat karena adanya pandemi. 

Weakness 
 

1. Para pengusaha masih kurang minat dalam memanfaatkan 
platform digital seperti Bhinneka.com. 

2. Pelaku usaha tidak ada keinginan untuk mengembangkan 
usahanya 

3. Dari segi permodalan banyak pengusaha yang merasa 
pengelolaan keuangan kurang baik 

4. SDM dari sisi pemerintah yang menangani UMKM artinya 
tidak bisa menangani sekaligus semua UMKM di Kota 
Mojokerto 

WO 
 

● Memanfaatkan kerja sama dan bantuan dari kementerian untuk 
benar-benar mendorong UMKM dengan menyebarkan informasi 
semenarik dan seluas mungkin agar pelaku UMKM tahu 
mengenai informasi ini. 

● Mempermudah proses dan persyaratan dalam penerimaan 
bantuan dari kementerian 

● Memberi spotlight kepada para pelaku UMKM yang sukses 
dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pemasaran digital 

● Melakukan pendataan kepada seluruh UMKM dan meratakan 
bantuan kepada seluruhnya secara bertahap dimulai dari UMKM 
dengan prospek yang paling menjanjikan 

WT 
 

● Melakukan seleksi terkait jasa pengangkutan yang 
digunakan, baik untuk membeli bahan ataupun untuk 
mengirimkan produk 
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Tabel 4. 4 SWOT Potensi Pertanian Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Produksi tanaman perkebunan dari Tahun 2018-
2020 yang mengalami peningkatan 17 persen 

2. Terdapat Inovasi Benih Padi, Salbu (Salinan 
Ibu), Kelompok Wanita Tangguh, dan Sistem 
Kolam Bioflok 

Threat 
 

1. Pergantian musim yang menyebabkan 
banyak ikan mati 

Strength 

 
1. Terdapat 20 kelompok tani dan 29 kelompok 

pemuda ikan yang tersebar di Kota 
Mojokerto 

2. Potensi komoditas unggulan pertanian yaitu 
padi, perkebunan yaitu tebu, perikanan yaitu 
ikan lele, dan peternakan yaitu itik dan 
kambing 

SO 
 

● Memberdayakan kemampuan dan daya saing 
kelompok pertanian dan perikanan untuk 
mengembangkan sektor pertanian Kota 
Mojokerto 

● Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah 
komoditas unggulan pertanian, perikanan, dan 
peternakan 

ST 
 

● Mengendalikan sumber daya, sarana dan 
prasarana perikanan 

● Meningkatkan kerjasama dan koordinasi 
antar kelompok pemuda ikan dengan instansi 
maupun swasta 

Weakness 
 

1. Peminat kelompok tani maupun kelompok 
pemuda ikan di kota masih kurang karena 
masih bergantung kepada pemerintah 

2. tingkat alih fungsi lahan ke pemukiman yang 
tinggi 

3. Pemasaran perikanan masih di pasar 
tradisional/pengepul belum melalui gerai 

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi 
sumber daya pangan lokal 

WO 
 

● Mengembangkan dan melakukan sosialisasi 
inovasi pertanian untuk meningkatkan minat 
kelompok pertanian 

● Menggalakan program urban farming (Teknologi 
Portable inflated Greenhouse, hidroponik, dan 
aquaponik) 

● Mengembangkan fasilitas promosi pemasaran 
komoditas pertanian dan hasil olahannya 

WT 
 

● Meningkatkan cakupan bantuan sarana 
prasarana produksi perikanan 
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Tabel 4. 5 SWOT Potensi Wisata dan Hiburan Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Adanya kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan  
Olahraga dan Pariwisata dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Mojokerto yaitu berupa optimalisasi pengelolaan wisata di Kota Mojokerto pada 
kawasan wisata kuliner 

2. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata beberapa saat lalu juga 
melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
menghasilkan sebuah rencana kolaborasi atau Kerjasama yaitu dengan OkeOce 
untuk Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) 

3. Memanfaatkan media cetak atau koran, aplikasi Instagram dan juga website 
yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk melakukan 
promosi 

Threat 
 

1. Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya pengunjung 
yang datang ke Kota Mojokerto 

Strength 
 
1. Terdapat banyak wilayah yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat 

wisata dan hiburan di Kota Mojokerto. 
2. Telah terdapat banyak rencana optimalisasi kawasan yang merupakan 

kawasan wisata dan hiburan. 

SO 
 

● Memberi inovasi yang lebih banyak mengenai tempat wisata yang ada di Kota 
Mojokerto, seperti menyediakan paket wisata yaitu 2 atau 3 tempat wisata di 
Kota Mojokerto yang dijadikan satu paket perjalanan wisata. 

● Memajukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 
menyediakan paket souvenir pada tempat-tempat wisata, seperti pembayaran 
tiket masuk yang sedikit lebih mahal namun ketika membeli tiket juga akan 
mendapatkan souvenir 

● Mendirikan stan stan makanan minuman kuliner dari Kota Mojokerto di tempat-
tempat wisata dengan perizinan yang ketat. 

● Mendirikan ruko-ruko disekitar tempat wisata sebagai tempat berjualan warga 
sekitar 

● Melakukan promosi sekaligus menampilkan rute tour dan kuliner dari tempat 
wisata Kota Mojokerto 

● Membuat kegiatan pameran budaya khas Kota Mojokerto maupun pameran 
barang-barang khas pengrajin di sekitar tempat wisata 

ST 
 

● Melibatkan pihak swasta dalam peningkatan kualitas tempat wisata 
terutama dalam penyediaan protokol kesehatan 

Weakness 
 

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata yang ada, sehingga hasil 
yang diharapkan juga belum maksimal 

WO 
 

● Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran 
mengenai pentingnya pengelolaan bersama objek wisata untuk meningkatkan 
faktor ekonomi maupun melestarikan budaya sebagai ciri khas daerah untuk 
menambah daya tarik wisatawan 

● Menetapkan jadwal evaluasi kerja internal (pengelola tempat wisata), dan 
meminta masukan serta saran kepada pihak terkait untuk memberikan evaluasi 

WT 
 

● Memperbaiki dan menghidupkan fasilitas yang ada agar tidak kalah dengan 
wisata kota lainnya yang lebih unggul 
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Tabel 4. 6 SWOT Potensi Pendidikan Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Terdapat bantuan kuota dari pemerintah pusat 
untuk melakukan pembelajaran secara daring 

Threat 
 

1. Adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan 
pembelajaran dilakukan secara daring. 

Strength 

 
1. Pemerintah Kota Mojokerto sudah 

melakukan uji coba pembelajaran tatap 
muka untuk para siswa. 

SO 
 

● Melakukan pembelajaran tatap muka secara 
bersesi, seperti sesi 1 pukul 7.00-10.00 dan sesi 
2 pukul 10.00-13.00 

● Memberikan edaran persetujuan orang tua 
dalam kegiatan pembelajaran tatap muka, jika 
setuju boleh untuk datang ke sekolah, namun 
jika tidak setuju dapat melakukan pembelajaran 
melalui daring dengan bantuan kuota dari 
pemerintah pusat yang sudah didapatkan oleh 
semua siswa. 

ST 
 

● Penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi kepada 
siswa, guru, maupun orang tua mengenai covid-19. 

Weakness 
 

1. Pemenuhan kebutuhan siswa yang kurang 
mampu untuk mengikuti kegiatan 
pembelajaran secara daring, baik dalam 
bentuk kuota ataupun dalam bentuk 
perangkat elektronik. 

2. Sulitnya berkoordinasi termasuk jika 
melibatkan orang tua siswa. 

WO 
 

● Memanfaatkan bantuan kuota dari pemerintah 
pusat untuk melakukan pembelajaran secara 
daring 

● Pihak sekolah melakukan pembelajaran melalui 
aplikasi yang memang dapat diakses dengan 
kuota dari pemerintah pusat, seperti Google 
Classroom 

● Pihak sekolah atau guru melakukan kunjungan 
ke rumah siswa setidaknya seminggu sekali 
untuk memantau proses belajar siswa 

WT 
 

● Bekerja sama dengan pihak swasta ataupun dinas lain 
yang terkait untuk memenuhi kebutuhan dalam 
melakukan pembelajaran daring 

● Melakukan komunikasi rutin dan terus memantau 
kegiatan peserta didik selama pembelajaran di rumah 
dengan jadwal yang jelas, sehingga orang tua siswa 
tidak kebingungan dalam koordinasi 

● Pihak sekolah menyediakan fasilitas seperti komputer 
ataupun laptop yang dapat dipinjamkan kepada siswa 
yang memiliki kendala dalam pemenuhan kebutuhan 
alat tersebut. 
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Tabel 4. 7 SWOT Potensi Kesehatan Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Terdapat kerjasama dengan kominfo terkait 
pengembangan website gayatri, serta pembuatan 
infografis peta persebaran covid 

Threat 
 

1. Adanya pandemi covid-19 yang 
menyebabkan banyaknya kebutuhan akan 
fasilitas kesehatan. 

Strength 

 
1. Pemberlakuan survei ke masyarakat melalui 

gayatri untuk mengetahui media apa yang 
tepat dan dirasa paling mudah digunakan 
agar masyarakat mudah mengakses info 
terkait covid. 

2. Selalu updating data yang datanya 
terhimpun dari masing-masing fasilitas 
kesehatan 

3. Terdapat tim satgas covid pada masing-
masing kelurahan 

SO 
 

● Mempromosikan layanan digital kepada 
masyarakat luas disertai dengan tata cara 
penggunaan dan jenis aplikasi nya. 

● Tim satgas covid dapat juga memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai website 
gayatri dengan menunjukan informasi-informasi 
dan kegunaan dari website tersebut kepada 
masyarakat 

● Data yang sudah di update dapat ditampilkan di 
layar utama agar informasi dapat diketahui jika 
terdapat pembaruan data 

ST 
 

● Melakukan penambahan pekerja dibidang 
kesehatan atau dapat memanfaatkan 
bantuan dari lembaga-lembaga dari 
mahasiswa kedokteran. 

● Mempublikasikan mengenai kebutuhan 
tenaga kesehatan pada media digital baik itu 
website gayatri yang memang milik Dinas 
Kesehatan Kota Mojokerto ataupun melalui 
koran dan instagram 

Weakness 
 

1. Banyak masyarakat yang merasa abai dan 
tidak mengikuti arahan dari pemerintah 
terkait dengan pandemi covid-19. 

2. Beberapa masyarakat belum bisa untuk 
memanfaatkan program yang ada secara 
optimal seperti situs web gayatri. 

WO 
 

● Memberikan infografis mengenai gejala dan update 
data covid yang mudah dipahami masyarakat 
dalam bentuk digital maupun poster yang dapat 
ditempelkan di tempat-tempat yang sering menjadi 
pusat kerumunan 

● Memberikan sosialisasi yang mudah dimengerti 
masyarakat mengenai penggunaan website gayatri 
baik untuk mengakses informasi ataupun sebagai 
media mendaftarkan diri untuk vaksinasi ataupun 
swab test. 

WT 
 

● Melakukan patroli rutin untuk mencegah 
adanya kerumunan  

● Memberikan alternatif pilihan kepada pelaku 
kerumunan jika memang sesuatu yang 
sedang dilakukan mendesak 
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Tabel 4. 8 SWOT Potensi Transportasi Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Kota Mojokerto dilewati oleh jalan arteri yang dilalui 
banyak kendaraan dari wilayah lain  

2. terdapat aplikasi SIMANIS KERTO sejak tahun 2017 yang 
dibarengi dengan pelayanan angkutan sekolah gratis 

3. terdapat aplikasi SIMANJA KERTO yang ditujukan untuk 
masyarakat dan berguna untuk memantau ruas jalan dan 
kondisi lalu lintas Jalan di Kota Mojokerto 

Threat 
 

1. banyak kecelakaan yang terjadi seperti di Jalan By 
Pass, dimana jalan ini merupakan jalan arteri yang 
dilalui banyak kendaraan berat 

Strength 

 
1. terdapat sistem ATCS sejak tahun 2015 sebagai sistem 

pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi 
yang bertujuan meningkatkan jaringan jalan 

2. terdapat aplikasi SI IMUT KERTO sejak tahun 2019 
sebagai aplikasi monitoring dan pengawasan armada 

3. terdapat aplikasi Smart System PJU (On Progress) yang 
nantinya berfungsi untuk memantau kondisi PJU dan 
menyalakan/ mematikan PJU dari jarak jauh 

SO 
 

● Peningkatan keamanan dengan adanya inovasi-inovasi 
aplikasi seperti ATCS, SI IMUT KERTO, dan SIMANJA 
KERTO 

ST 
 

● Melakukan penambahan pekerja dibidang kesehatan 
atau dapat memanfaatkan bantuan dari lembaga-
lembaga dari mahasiswa kedokteran. 

● Mempublikasikan mengenai kebutuhan tenaga 
kesehatan pada media digital baik itu website gayatri 
yang memang milik Dinas Kesehatan Kota Mojokerto 
ataupun melalui koran dan instagram 

Weakness 
 

1. terdapat setidaknya 8 simpang yang menjadi titik 
kemacetan  

2. banyak kecelakaan yang melibatkan siswa atau pelajar 
terutama yang belum memiliki surat izin mengemudi 

WO 
 

● Mempromosikan aplikasi SI MANIS KERTO kepada para 
pelajar dan memenuhi fasilitas dengan kenyamanan 
keamanan agar para pelajar tertarik dan tidak takut untuk 
memanfaatkan aplikasi tersebut 

● Menunjukan cara penggunaan aplikasi SI MANJA KERTO 
agar masyarakat dapat melakukan pemantauan 

WT 
 

● Melakukan penutupan ruas jalan atau pemberlakuan 
jalan searah ketika lalu lintas dirasa terlalu padat 

● Memberi jadwal mengenai penerapan jalan satu arah 
misalnya jam 7 sampai jam 5 hanya ke arah selatan, 
dan jam 5 sampai seterusnya hanya ke arah utara 
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Tabel 4. 9 SWOT Potensi Infrastruktur Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. terdapat program PDAM gratis 3 bulan untuk 
menarik minat masyarakat agar mau untuk 
mendaftarkan diri ke PDAM 

2. terdapat inovasi berupa insentif disinsentif yang 
ingin dilaksanakan meski masih dalam bentuk 
rencana 

Threat 
 

1. Banyaknya masyarakat yang membuang 
sampah pada saluran drainase 

2. Beberapa masyarakat kurang setuju dengan 
adanya pembangunan IPAL komunal yang 
direncanakan oleh pemerintah 

3. Masyarakat kurang tertarik untuk 
mendaftarkan diri ke PDAM karena 
mudahnya akses air bersih layak minum di 
Kota Mojokerto 

Strength 

 
1. Terdapat rencana pembangunan pintu air di 

wilayah Wates yang sudah mulai berjalan 
2. Terdapat rencana pembangunan bozem 

sebagai tempat penampungan air sementara 
yang saat ini sedang mencari titik 
pembangunan 

SO 
 

● Mempromosikan program-program guna 
mendapat dukungan masyarakat 

● Melakukan inovasi seperti pembuatan aplikasi 
yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan 
kontrol terkait pembangunan ketika sudah jadi 
nanti. 

ST 
 

● Melibatkan pihak swasta dalam 
pembangunan infrastruktur agar masyarakat 
merasa lebih tertarik 

Weakness 
 

1. Belum adanya inovasi terkait tata ruang 
2. Terdapat ketidaklinearan antar peraturan 

seperti RTRW dengan RDTR 
 

WO 
 

● Mempublikasikan secara jelas mengenai RDTR 
sehingga dapat memudahkan dalam realisasi 
tata ruang 

WT 
 

● Melakukan publikasi kepada masyarakat 
mengenai rencana-rencana yang akan 
dilakukan beserta titik-titik lokasi 
pembangunan 

● Memberikan alternatif rencana kepada 
masyarakat yang dirasa kurang setuju, 
seperti ganti rugi jika pembangunan yang 
dilakukan dirasa mengganggu 
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Tabel 4. 10 SWOT Potensi Kependudukan Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Adanya inovasi BU IKA GEMILANG, PAKMO, 
dan KERAPU ENAK terkait administrasi 
kependudukan 

Threat 
 

1. Tingginya jumlah pendatang dari luar daerah 

Strength 

 
1. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif 

yang masih tinggi 
2. Terdapat 43 Jenis pelayanan administrasi 

dan kependudukan 
3. Dapat mengakses informasi serta data 

kependudukan melalui media sosial dan 
website 

SO 
 

● Meningkatkan inovasi pelayanan publik dalam 
penerbitan dokumen kependudukan 

● Pemanfaatan data kependudukan dengan 
teknologi informasi 

● Memberikan pelayanan informasi kependudukan 
melalui berbagai media baik radio, media cetak, 
maupun elektronik 

ST 
 

● Meningkatkan kinerja updating data jumlah 
penduduk pendatang 

● melakukan pembersihan data penduduk 
meninggal, ganda dan duplicate record  
 

Weakness 
 

1. Kurang optimalnya pelayanan pendaftaran 
penduduk 

2. kurang optimal kerjasama pemanfaatan 
database antar instansi 

3. rendahnya kesadaran dan partisipasi 
masyarakat dalam pengurusan pencatatan 
sipil  

WO 
 

● Mengembangkan pelayanan mobeling dalam 
pembuatan dokumen kependudukan untuk 
memudahkan jangkauan pelayanan masyarakat 

● Meningkatkan cakupan kerjasama pemanfaatan 
database antar instansi melalui bigdatabase  

● Meningkatkan sosialisasi inovasi pencatatan sipil 
dan kependudukan untuk meningkatkan 
partisipasi dan kesadaran masyarakat 

WT 
 

● Memanfaatkan database kependudukan 
dalam mengkroscek data 

● Meningkatkan koordinasi dan kerjasama 
antara instansi hingga tingkat kelurahan 
dalam mendata masyarakat pendatang 
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Tabel 4. 11 SWOT Potensi Sosial Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Adanya inovasi BOLANG, TAREK SIS, dan 
GATI untuk mengurangi permasalahan sosial 

Threat 
 

1. Banyak warga lansia terdampak pandemi 
Covid-19, dari rentan mengalami masalah 
disabilitas,kemiskinan hingga kesehatan 
kronis 

Strength 

 
1. Adanya lembaga sosial masyarakat Karang 

Taruna dan Tagana (Taruna Tanggap Siaga 
Bencana) dan 12 piar sosial lainnya 

2. Kerjasama yang baik dengan pihak di luar 
Dinas 

SO 
 

● Meningkatkan peran fungsi lembaga sosial 
masyarakat yang didukung dengan inovasi 
pelayanan sosial untuk menjangkau masyarakat 
yang terkena dampak sosial 

● Meningkatkan sinergitas semua pihak terkait 
baik instansi maupun luar instansi untuk 
menanggulangi permasalahan sosial 

ST 
 

● Meningkatkan pemberdayaan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam 
penanganan PMKS dan pembangunan 
kesejahteraan sosial, terutama masyarakat 
terdampak covid-19 

Weakness 
 

1. Belum tepat sasarannya pemberian bantuan 
sosial yang sasarannya untuk penduduk 
miskin 

2. Tidak adanya tempat penampungan 
sementara ( Panti jompo ) bagi orang 
terlantar, jompo terlantar / jompo miskin 

3. Kurang adanya koordinasi dengan dinas 
lainnya yang terkait dalam masalah 
penanganan rasia, penanganan korban 
bencana alam, dan orang terlantar 

WO 
 

● Meningkatkan pemanfaatan inovasi dalam 
memberikan bantuan sosial kepada penduduk 
miskin 

● Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, 
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial  

● Meningkatkan koordinasi dan kerjasama instansi 
dan swasta dalam pembangunan sosial untuk 
masyarakat 

WT 
 

● Meningkatkan koordinasi pemberian bantuan 
sosial untuk lansia terdampak covid 

● Penanggulangan covid-19 berbasis 
pemberdayaan sosial masyarakat 
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Berdasarkan hasil analisis SWOT yang sudah dilakukan pada 

infrastruktur SIDA Kota Mojokerto, berikut merupakan keluaran strategi yang 

diperoleh untuk masing-masing sektor infrastruktur SIDA: 

A. INDUSTRI 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 

mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal 

maupun eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, 

ST, WO, dan WT dari sektor industri.  

1. Strategi SO : 

a. Memperkuat nilai tambah industri unggulan sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 

b. Meningkatkan produktivitas kegiatan ekspor industri daerah 

c. Membangun kerjasama pemerintah dan swasta dalam membentuk 

platform industri  berbasis potensi lokal yang menaungi pelaku 

industri dan IKM 

2. Strategi ST: 

a. Memfasilitasi pengembangan industri unggulan untuk 

meningkatkan nilai ekspor dan IKM daerah 

b. Mengembangkan fasilitas promosi dan pemasaran produk industri 

dalam daerah dan luar daerah 

3. Strategi WO: 

a. Mengembangkan usaha perdagangan yang tumbuh tersebar di 

wilayah Kota Mojokerto 

b. Meningkatkan kemampuan dan daya saing para pelaku usaha 

4. Strategi WT: 

a. Menjamin ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dan 

kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung 

oleh infrastruktur yang memadai 

b. Mengembangkan sektor industri pengolahan berbasis usaha padat 

karya 

B. PERDAGANGAN 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 
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mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal 

maupun eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, 

ST, WO, dan WT dari sektor perdagangan. 

1. Strategi SO : 

a. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, 

pengembangan pasar dalam daerah, serta perlindungan 

konsumen dan pasar tradisional  

b. Meningkatkan peluang kerjasama pemasaran produk usaha mikro 

dengan entitas yang berpotensi sebagai pasar dari produk usaha 

mikro 

2. Strategi ST: 

a. Memantapkan daya saing ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa 

serta pengembangan usaha kreatif 

b. Meningkatkan kemitraan dan jaringan pemasaran 

3. Strategi WO: 

a. Mengembangkan usaha perdagangan yang tumbuh tersebar di 

wilayah Kota Mojokerto 

b. Meningkatkan kemampuan dan daya saing para pelaku usaha 

4. Strategi WT: 

a. Meningkatkan usaha produktif masyarakat melalui pengembangan 

inovasi dan kemitraan usaha. 

b. Melibatkan semua IKM dalam kegiatan promosi dengan 

memberikan motivasi dan persebaran leaflet maupun melalui 

media lainnya 

C. UMKM 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 

mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal 

maupun eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, 

ST, WO, dan WT dari sektor UMKM. 

1. Strategi SO: 

a. Memberi pelatihan active selling sembari menyebarkan informasi 

mengenai tata cara agar bisa mendapatkan bantuan dari 

kementerian 
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2. Strategi ST: 

a. Memberikan harga yang lebih terjangkau jika pemasaran melalui 

Jubelio atau Bhinneka.com 

b. Menambah jumlah variasi produk yang ditawarkan atau dengan 

kata lain mengembangkan usaha menjadi lebih kreatif, seperti 

dengan mengembangkan kuliner di Kota Mojokerto menjadi bentuk 

frozen food yang bisa dipasarkan melalui media digital, sehingga 

pelaku UMKM tidak mengalami kerugian yang besar jika memang 

produk belum dapat terjual dalam waktu dekat karena adanya 

pandemi. 

3. Strategi WO: 

a. Memanfaatkan kerja sama dan bantuan dari kementerian untuk 

benar-benar mendorong UMKM dengan menyebarkan informasi 

semenarik dan seluas mungkin agar pelaku UMKM tahu mengenai 

informasi ini. 

b. Mempermudah proses dan persyaratan dalam penerimaan 

bantuan dari kementerian 

c. Memberi spotlight kepada para pelaku UMKM yang sukses 

dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pemasaran digital 

d. Melakukan pendataan kepada seluruh UMKM dan meratakan 

bantuan kepada seluruhnya secara bertahap dimulai dari UMKM 

dengan prospek yang paling menjanjikan 

4. Strategi WT: 

a. Melakukan seleksi terkait jasa pengangkutan yang digunakan, baik 

untuk membeli bahan ataupun untuk mengirimkan produk 

 

D. PERTANIAN 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 

mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal 

ataupun eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, 

ST, WO, dan WT dari sektor pertanian. 
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1. Strategi SO: 

a. Memberdayakan kemampuan dan daya saing kelompok pertanian 

dan perikanan untuk mengembangkan sektor pertanian Kota 

Mojokerto 

b. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah komoditas 

unggulan pertanian, perikanan, dan peternakan 

2. Strategi ST : 

a. Mengendalikan sumber daya, sarana dan prasarana perikanan 

b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar kelompok pemuda 

ikan dengan instansi maupun swasta 

3. Strategi WO : 

a. Mengembangkan dan melakukan sosialisasi inovasi pertanian 

untuk meningkatkan minat kelompok pertanian 

b. Menggalakan program urban farming (Teknologi Portable inflated 

Greenhouse, hidroponik, dan aquaponik) 

c. Mengembangkan fasilitas promosi pemasaran komoditas 

pertanian dan hasil olahannya 

4. Strategi WT : 

a. Meningkatkan cakupan bantuan sarana prasarana produksi 

perikanan 

 

E. WISATA DAN HIBURAN 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 

mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal 

ataupun eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, 

ST, WO, dan WT dari sektor pariwisata dan hiburan. 

1. Strategi SO : 

a. Memberi inovasi yang lebih banyak mengenai tempat wisata yang 

ada di Kota Mojokerto, seperti menyediakan paket wisata yaitu 2 

atau 3 tempat wisata di Kota Mojokerto yang dijadikan satu paket 

perjalanan wisata. 

b. Memajukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dengan menyediakan paket souvenir pada tempat-

tempat wisata, seperti pembayaran tiket masuk yang sedikit lebih 
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mahal namun ketika membeli tiket juga akan mendapatkan 

souvenir 

c. Mendirikan stan stan makanan minuman kuliner dari Kota 

Mojokerto di tempat-tempat wisata dengan perizinan yang ketat. 

d. Mendirikan ruko-ruko di sekitar tempat wisata sebagai tempat 

berjualan warga sekitar 

e. Melakukan promosi sekaligus menampilkan rute tour dan kuliner 

dari tempat wisata Kota Mojokerto 

f. Membuat kegiatan pameran budaya khas Kota Mojokerto maupun 

pameran barang-barang khas pengrajin di sekitar tempat wisata 

2. Strategi ST : 

a. Melibatkan pihak swasta dalam peningkatan kualitas tempat 

wisata terutama dalam penyediaan protokol kesehatan 

3. Strategi WO : 

a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan 

kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan bersama objek 

wisata untuk meningkatkan faktor ekonomi maupun melestarikan 

budaya sebagai ciri khas daerah untuk menambah daya tarik 

wisatawan 

b. Menetapkan jadwal evaluasi kinerja internal (pengelola tempat 

wisata), dan meminta masukan serta saran kepada pihak terkait 

untuk memberikan evaluasi 

4. Strategi WT : 

a. Memperbaiki dan menghidupkan fasilitas yang ada agar tidak 

kalah dengan wisata kota lainnya yang lebih unggul 

 

F. PENDIDIKAN 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 

mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal 

ataupun eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, 

ST, WO, dan WT dari sektor pendidikan. 

1. Strategi SO: 

a. Melakukan pembelajaran tatap muka secara bersesi, seperti sesi 1 

pukul 7.00-10.00 dan sesi 2 pukul 10.00-13.00 
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b. Memberikan edaran persetujuan orang tua dalam kegiatan 

pembelajaran tatap muka, jika setuju boleh untuk datang ke 

sekolah, namun jika tidak setuju dapat melakukan pembelajaran 

melalui daring dengan bantuan kuota dari pemerintah pusat yang 

sudah didapatkan oleh semua siswa. 

2. Strategi ST: 

a. Penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi kepada siswa, guru, 

maupun orang tua mengenai covid-19. 

3. Strategi WO: 

a. Memanfaatkan bantuan kuota dari pemerintah pusat untuk 

melakukan pembelajaran secara daring 

b. Pihak sekolah melakukan pembelajaran melalui aplikasi yang 

memang dapat diakses dengan kuota dari pemerintah pusat, 

seperti Google Classroom 

c. Pihak sekolah atau guru melakukan kunjungan ke rumah siswa 

setidaknya seminggu sekali untuk memantau proses belajar siswa 

4. Strategi WT: 

a. Bekerja sama dengan pihak swasta ataupun dinas lain yang terkait 

untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan pembelajaran 

daring 

b. Melakukan komunikasi rutin dan terus memantau kegiatan peserta 

didik selama pembelajaran di rumah dengan jadwal yang jelas, 

sehingga orang tua siswa tidak kebingungan dalam koordinasi 

c. Pihak sekolah menyediakan fasilitas seperti komputer ataupun 

laptop yang dapat dipinjamkan kepada siswa yang memiliki 

kendala dalam pemenuhan kebutuhan alat tersebut. 

 

G. KESEHATAN 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 

mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal 

ataupun eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, 

ST, WO, dan WT dari sektor kesehatan. 
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1. Strategi SO: 

a. Mempromosikan layanan digital kepada masyarakat luas disertai 

dengan tata cara penggunaan dan jenis aplikasi nya. 

b. Tim satgas covid dapat juga memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai website gayatri dengan menunjukan 

informasi-informasi dan kegunaan dari website tersebut kepada 

masyarakat 

c. Data yang sudah di update dapat ditampilkan di layar utama agar 

informasi dapat diketahui jika terdapat pembaruan data 

2. Strategi ST 

a. Melakukan penambahan pekerja dibidang kesehatan atau dapat 

memanfaatkan bantuan dari lembaga-lembaga dari mahasiswa 

kedokteran. 

b. Mempublikasikan mengenai kebutuhan tenaga kesehatan pada 

media digital baik itu website gayatri yang memang milik Dinas 

Kesehatan Kota Mojokerto ataupun melalui koran dan instagram 

3. Strategi WO: 

a. Memberikan infografis mengenai gejala dan update data covid 

yang mudah dipahami masyarakat dalam bentuk digital maupun 

poster yang dapat ditempelkan di tempat-tempat yang sering 

menjadi pusat kerumunan 

b. Memberikan sosialisasi yang mudah dimengerti masyarakat 

mengenai penggunaan website gayatri baik untuk mengakses 

informasi ataupun sebagai media mendaftarkan diri untuk 

vaksinasi ataupun swab test. 

4. Strategi WT 

a. Melakukan patroli rutin untuk mencegah adanya kerumunan  

b. Memberikan alternatif pilihan kepada pelaku kerumunan jika 

memang sesuatu yang sedang dilakukan mendesak 

 

H. TRANSPORTASI 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 

mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal dan 
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eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, ST, WO, 

dan WT dari sektor transportasi. 

1. Strategi SO: 

a. Peningkatan keamanan dengan adanya inovasi-inovasi aplikasi 

seperti ATCS, SI IMUT KERTO, dan SIMANJA KERTO 

2. Strategi ST: 

a. Melakukan sosialisasi mengenai aplikasi-aplikasi inovasi 

khususnya SI MANJA KERTO agar masyarakat mengetahui 

kondisi jalan yang akan mereka lalui 

3. Strategi WO: 

a. Mempromosikan aplikasi SI MANIS KERTO kepada para pelajar 

dan memenuhi fasilitas dengan kenyamanan keamanan agar para 

pelajar tertarik dan tidak takut untuk menfaatkan aplikasi tersebut 

b. Menunjukan cara penggunaan aplikasi SI MANJA KERTO agar 

masyarakat dapat melakukan pemantauan 

4. Strategi WT: 

a. Melakukan penutupan ruas jalan atau pemberlakuan jalan searah 

ketika lalu lintas dirasa terlalu padat 

b. Memberi jadwal mengenai penerapan jalan satu arah misalnya jam 

7 sampai jam 5 hanya ke arah selatan, dan jam 5 sampai 

seterusnya hanya ke arah utara 

 

I. INFRASTRUKTUR 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 

mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal 

ataupun eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, 

ST, WO, dan WT dari sektor infrastruktur. 

1. Strategi SO: 

a. Mempromosikan program-program guna mendapat dukungan 

masyarakat 

b. Melakukan inovasi seperti pembuatan aplikasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk melakukan kontrol terkait pembangunan ketika 

sudah jadi nanti. 
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2. Strategi ST: 

a. Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur agar 

masyarakat merasa lebih tertarik 

3. Strategi WO: 

a. Mempublikasikan secara jelas mengenai RDTR sehingga dapat 

memudahkan dalam realisasi tata ruang 

4. Strategi WT: 

a. Melakukan publikasi kepada masyarakat mengenai rencana-

rencana yang akan dilakukan beserta titik-titik lokasi 

pembangunan 

b. Memberikan alternatif rencana kepada masyarakat yang dirasa 

kurang setuju, seperti ganti rugi jika pembangunan yang dilakukan 

dirasa mengganggu seperti ganti rugi jika pembangunan yang 

dilakukan dirasa mengganggu 

 

J. KEPENDUDUKAN 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 

mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal 

ataupun eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, 

ST, WO, dan WT dari sektor kependudukan. 

1. Strategi SO: 

a. Meningkatkan inovasi pelayanan publik dalam penerbitan 

dokumen kependudukan 

b. Pemanfaatan data kependudukan dengan teknologi informasi 

c. Memberikan pelayanan informasi kependudukan melalui berbagai 

media baik radio, media cetak, maupun elektronik 

2. Strategi ST: 

a. Meningkatkan kinerja updating data jumlah penduduk pendatang 

b. melakukan pembersihan data penduduk meninggal, ganda dan 

duplicate record  

3. Strategi WO: 

a. Mengembangkan pelayanan mobeling dalam pembuatan dokumen 

kependudukan untuk memudahkan jangkauan pelayanan 

masyarakat 
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b. Meningkatkan cakupan kerjasama pemanfaatan database antar 

instansi melalui bigdatabase  

c. Meningkatkan sosialisasi inovasi pencatatan sipil dan 

kependudukan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran 

masyarakat 

4. Strategi WT: 

a. Memanfaatkan database kependudukan dalam mengcroscek data 

b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara instansi hingga 

tingkat kelurahan dalam mendata masyarakat pendatang 

 

K. SOSIAL 

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada maka dapat disusun 

analisis SWOT. Setelah analisis SWOT dilakukan, disusunlah strategi yang 

mencantumkan semua keunggulan dan kelemahan baik dari sisi internal 

ataupun eksternal. Berikut hasil dari analisis SWOT yang dibagi menjadi SO, 

ST, WO, dan WT dari sektor sosial. 

a. Strategi SO: 

a. Meningkatkan peran fungsi lembaga sosial masyarakat yang 

didukung dengan inovasi pelayanan sosial untuk menjangkau 

masyarakat yang terkena dampak sosial 

b. Meningkatkan sinergitas semua pihak terkait baik instansi maupun 

luar instansi untuk menanggulangi permasalahan sosial 

b. Strategi ST: 

a. Meningkatkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan 

kesejahteraan sosial, terutama masyarakat terdampak covid-19 

c. Strategi WO: 

a. Meningkatkan pemanfaatan inovasi dalam memberikan bantuan 

sosial kepada penduduk miskin 

b. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan 

sosial, dan perlindungan sosial  

c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama instansi dan swasta 

dalam pembangunan sosial untuk masyarakat 
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d. Strategi WT: 

a. Meningkatkan koordinasi pemberian bantuan sosial untuk lansia 

terdampak covid 

b. Penanggulangan covid-19 berbasis pemberdayaan sosial 

masyarakat 
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Tabel 4. 12 SWOT Kapasitas Lembaga Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Adanya inovasi BOLANG, TAREK SIS, dan 
GATI untuk mengurangi permasalahan sosial 

Threat 
 

1. Banyak warga lansia terdampak pandemi 
Covid-19, dari rentan mengalami masalah 
disabilitas,kemiskinan hingga kesehatan 
kronis 

Strength 

 
1. Adanya lembaga sosial masyarakat Karang 

Taruna dan Tagana (Taruna Tanggap Siaga 
Bencana) dan 12 pilar sosial lainnya 

2. Kerjasama yang baik dengan pihak diluar 
Dinas 

SO 
 

● Meningkatkan peran fungsi lembaga sosial 
masyarakat yang didukung dengan inovasi 
pelayanan sosial untuk menjangkau masyarakat 
yang terkena dampak sosial 

● Meningkatkan sinergitas semua pihak terkait 
baik instansi maupun luar instansi untuk 
menanggulangi permasalahan sosial 

ST 
 

● Meningkatkan pemberdayaan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam 
penanganan PMKS dan pembangunan 
kesejahteraan sosial, terutama masyarakat 
terdampak covid-19 

Weakness 
 

1. Belum tepat sasarannya pemberian bantuan 
sosial yang sasarannya untuk penduduk 
miskin 

2. Tidak adanya tempat penampungan 
sementara ( Panti jompo ) bagi orang 
terlantar, jompo terlantar / jompo miskin 

3. Kurang adanya koordinasi dengan dinas 
lainnya yang terkait dalam masalah 
penanganan rasia, penanganan korban 
bencana alam, dan orang terlantar 

WO 
 

● Meningkatkan pemanfaatan inovasi dalam 
memberikan bantuan sosial kepada penduduk 
miskin 

● Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, 
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial  

● Meningkatkan koordinasi dan kerja sama intansi 
dan swasta dalam pembangunan sosial untuk 
masyarakat 

WT 
 

● Meningkatkan koordinasi pemberian bantuan 
sosial untuk lansia terdampak covid 

● Penanggulangan covid-19 berbasis 
pemberdayaan sosial masyarakat 
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Tabel 4. 13 SWOT Kapasitas Birokrasi SIDA Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Adanya aplikasi e-musrembang sehingga semua 
lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam 
pelaksanaan musrembang karena dapat diakses 
dari mana saja. 

2. peningkatan implementasi PKS di lapangan 
berjalan dengan lancar dan target yang telah 
ditetapkan PKS sudah cukup bagus 

3. Kota Mojokerto ditunjuk menjadi pilot project 
elektronik evaluasi LPPD untuk kerjasama 
dengan pihak ketiganya adalah Pemerintah 
Pusat 

Threat 
 

1. Belum terintegrasinya entry data LPPD dari 
pemerintah daerah ke pemerintah pusat 

2. Belum memiliki aplikasi perjanjian kerjasama 
sehingga hasil kerjasama dan kesepakatan 
antar Dinas tidak dapat diinfokan langsung 
kepada masyarakat luas. 

3. Adanya beberapa kajian-kajian yang 
mendukung inovasi birokrasi belum memiliki 
Standar Operasional Prosedur (SOP). 

4. Pengguna dan penerima manfaat dari inovasi 
yang telah dilakukan hanya di lingkup 
pemerintahan. 
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Strength 

 
1. Terdapat beberapa inovasi birokrasi yang 

telah dilakukan, khususnya dalam 
optimalisasi penggunaan anggaran dalam 
percepatan Kota Mojokerto sebagai kota jasa 
yaitu Bidang Litbang bergabung dengan 
Bappeko dan berganti nama menjadi 
Bappedalitbang 

2. Bappedalitbang memiliki inovasi berbasis 
aplikasi yang notabenya bersifat non 
anggaran, yaitu Sistem Pemerintah Berbasis 
Elektronik (SPBE) yang merupakan bagian 
dari pelaksanaan yang mendukung 
Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa). 

3. Terdapat beberapa inovasi yang dimiliki oleh 
Bappedalitbang dalam mendukung kegiatan-
kegiatan di Bappedalitbang, yaitu: 
● Layanan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan aplikasi yang disebut 
dengan SIPPDA (Sistem Informasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah). 

● Sistem Monitoring dan Evaluasi 
(Simoneva). 

● Layanan Data Spasial Kota dengan 
aplikasi yang disebut dengan MAGIS 
dan Geoportal. 

● Layanan Satu Data dengan aplikasi 
yang disebut dengan SIMPEL. 

● Layanan konsultasi terkait kota sehat, 
kota layak anak, PPRG, dan reformasi 
birokrasi (non aplikasi). 

SO 
 

● Memanfaatkan manajemen struktur organisasi 
yang sehat untuk mendukung program-program 
kegiatan yang sudah ditetapkan. 

● Melakukan koordinasi yang baik dengan 
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 
dalam upaya mendukung program-program 
kegiatan pengembangan di Kota Mojokerto. 

● Meningkatkan kinerja organisasi melalui 
pemberian Honorarium/ insentif yang sesuai 
dengan hasil kerja pegawai.  

● Sering melakukan pemantauan terhadap hasil 
kerja atau progres dari setiap kegiatan yang 
direncanakan 

● Melakukan perbaikan atau update terkait inovasi-
inovasi yang sudah berjalan sehingga inovasi 
menjadi lebih baik. 

ST 
 

● Meningkatkan kegiatan survei lapangan 
secara langsung sehingga lebih tahu 
mengenai kondisi masyarakat 

● Memperbanyak kerjasama antar OPD 
ataupun dengan pemerintah daerah, pusat 
dan pihak swasta. 

● Manfaatkan pendidikan dan pelatihan untuk 
meningkatkan skill pegawai dalam 
menghadapi perkembangan dan penguasaan 
teknologi, sehingga semua pegawai dapat 
dengan cepat beradaptasi dengan inovasi 
yang direncanakan. 

● Lakukan pembinaan dan evaluasi kinerja 
pegawai.  

● Manfaatkan kewenangan yang ada untuk 
memperbaiki kinerja organisasi. 
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● Layanan konsultasi tata ruang wilayah 
(non aplikasi). 

● RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan DAK 
(Dana Alokasi Khusus) (non aplikasi). 

4. Kota Mojokerto juga telah melakukan 
beberapa terobosan yaitu peningkatan 
kualitas perencanaan pembangunan 
khususnya infrastruktur, prasarana wilayah, 
dan sumber daya alam Kota Mojokerto 
dilakukan dalam musrenbang yang 
dilaksanakan setiap awal tahun dengan 
leading sector Bappedalitbang 

5. Kota Mojokerto tidak memiliki bencana alam 
kecuali genangan air. 

6. Bagian Organisasi (Sekretariat Daerah), 
memiliki inovasi yang disebut three two zero 
(302) yaitu 3 Kasubag harus bisa memberi 
masukan yang diminta oleh responden pihak 
konsultasi 

7. Terdapat aplikasi entry LPPD untuk 
mempermudah kinerja Setda 
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Weakness 
 

1. Kota Mojokerto belum mampu 
memanfaatkan database dengan optimal 

2. Aplikasi-aplikasi yang telah berjalan belum 
terdapat upgrade 

3. Kota Mojokerto belum memiliki Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 
Urusan kebencanaan masih disebut dengan 
Satuan Pelaksana (Satlak). 

WO 
 

● Memanfaatkan dukungan pemerintah daerah 
ataupun pemerintah untuk lebih 
menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki 
organisasi dan pengadaan sarana dan 
prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas. 

● Lakukan perencanaan dan pemantapan kualitas 
SDM dan peningkatan sarana dan prasarana 
organisasi. 

● Lakukan koordinasi dan kerja sama yang baik 
dalam upaya meningkatkan motivasi kerja, 
disiplin, dan kinerja pegawai. 

● Melakukan monitoring terhadap aplikasi-aplikasi 
yang sudah ada, sehingga ketika terjadi 
kerusakan ataupun memerlukan update dapat 
segera dilakukan 

WT 
 

● Meningkatkan kemampuan SDM dalam 
menguasai teknologi melalui pendidikan dan 
pelatihan dan penyediaan sarana dan 
prasarana penunjang.  

● Mengoptimalkan upaya untuk memotivasi 
dan mendisiplinkan pegawai agar kinerja dan 
produktivitas meningkat. 

● Menyesuaikan rekrutmen pegawai dengan 
kemampuan dan skill yang dibutuhkan. 

● Melakukan evaluasi terhadap kinerja 
organisasi dengan jadwal yang jelas dan 
metode yang tepat 
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Tabel 4. 14 SWOT Kerja Sama dalam Konteks SIDA Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 
melakukan koordinasi dengan Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghasilkan 
sebuah rencana kolaborasi atau Kerjasama yaitu 
dengan Ok Oce untuk bantuan BIP. 

2. Terdapat kerjasama antara Pemerintah Kota 
Mojokerto dengan Pemerintah Pusat yaitu, Kota 
Mojokerto ditunjuk sebagai salah satu Kota pilot 
project terkait dengan elektronik evaluasi LPPD. 

Threat 
 

1. Masih minimnya kerjasama yang dapat 
menunjang unsur Sistem Inovasi Daerah 

Strength 

 
1. Adanya kolaborasi antara Dinas 

Kepemudaan  Olahraga dan Pariwisata 
dengan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan 

2. Pada bidang industri UMKM yaitu komunitas 
produsen alas kaki bekerjasama dengan 
gerai/ toko seperti alfamart dan indomart 
untuk pemasaran produknya 

SO 
 

● Memaksimalkan kesempatan kerjasama yang 
sudah dilakukan, sehingga Kota Mojokerto dapat 
benar-benar mendapatkan keuntungan dari 
kerjasama tersebut 

● Melakukan pemantauan pada jalannya 
kerjasama  

● Melakukan evaluasi terkait kerjasama yang 
sudah berjalan dan memperbaiki untuk 
kerjasama kedepannya 

ST 
 

● Memperbanyak inovasi yang menarik 
sehingga pemerintah daerah, pemerintah 
pusat, ataupun pihak swasta tertarik untuk 
turut mendukung inovasi tersebut 

● Memberi inovasi yang dapat dirasakan 
manfaatnya secara luas sehingga mendapat 
dukungan dari banyak pihak terutama 
masyarakat 
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Tabel 4. 15 SWOT Budaya Inovasi Kota Mojokerto 

 

Internal 

Eksternal 

Threat 
 

1. Adanya pandemi covid-19 yang semakin 
mendorong pentingnya penggunaan teknologi 
informasi, bukan hanya memberikan 
informasi terkait dengan perkembangan 
covid-19 namun dengan adanya teknologi 
informasi dapat meningkatkan daya beli 
produk 

Strength 

 
1. Pemerintah Kota Mojokerto berkomitmen 

tinggi untuk melakukan pengembangan 

teknologi informasi 

2. Terdapat beberapa website yang dapat 
menunjang pelayanan publik dan telah 
dimanfaatkan oleh masyarakat luas 

ST 
 

1. Mengoptimalkan pemanfaatan IT dan sistem 
satu data dalam pengelolaan informasi 
daerah yang selalu terupdate 

2. Meningkatkan integrasi inovasi pelayanan 
publik dan pemerintahan 

3. Meningkatkan inovasi layanan website 
lembaga, pelayanan publik, maupun instansi 
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Tabel 4. 16 SWOT Infrastruktur TIK Kota Mojokerto 

Internal 

Eksternal 

Opportunity 
 

Berkembangnya media informasi dan komunikasi 
yang digunakan oleh masyarakat serta sarana 
prasarana komunikasi penunjang operasional 

Strength 

 
Telah memiliki website dan program inovasi yang memanfaatkan 

unsur teknologi Informasi, yaitu: 

● Entry Data LPPD 

● disparpora.mojokertokab.go.id (website resmi dari Dinas 

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Mojokerto) 

● SIPPDA (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah) 

● MAGIS dan Geoportal (Layanan Data Spasial Kota) 

● SIMPEL (Layanan Satu Data) 

● SI IMUT KERTO (Aplikasi Mobile berbasis android untuk 

monitoring dan pengawasan armada) 

● SIMANIS KERTO (Aplikasi mobile berbasis android yang 

dibarengi dengan pelayanan angkutan sekolah gratis) 

● SIMANJA KERTO (Aplikasi yang ditujukan untuk masyarakat 

berguna untuk memantau ruas jalan dan kondisi lalu lintas 

Jalan di Kota Mojokerto) 

● Gayatri (Website integrasi data mengenai kesehatan dan 

informasi COVID di Kota Mojokerto) 

SO 
 

● Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk 
mewujudkan e-government 

● Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar 
instansi dalam pelayanan publik kepada 
masyarakat 

● Mengoptimalkan pemanfataan inovasi teknologi 
informasi daerah yang memudahkan masyarakat 
secara luas 
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Berdasarkan hasil analisis SWOT yang sudah dilakukan pada 

kapasitas lembaga SIDA Kota Mojokerto, berikut merupakan keluaran strategi 

yang diperoleh: 

1. Kapasitas Lembaga 

a. Strategi SO: 

● Meningkatkan peran fungsi lembaga sosial masyarakat yang 

didukung dengan inovasi pelayanan sosial untuk menjangkau 

masyarakat yang terkena dampak sosial 

● Meningkatkan sinergitas semua pihak terkait baik instansi 

maupun luar instansi untuk menanggulangi permasalahan 

sosial 

b. Strategi ST: 

● Meningkatkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan 

kesejahteraan sosial, terutama masyarakat terdampak covid-

19 

c. Strategi WO: 

● Meningkatkan pemanfaatan inovasi dalam memberikan 

bantuan sosial kepada penduduk miskin 

● Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial 

● Meningkatkan koordinasi dan kerjasama instansi dan swasta 

dalam pembangunan sosial untuk masyarakat 

d. Strategi WT: 

● Meningkatkan koordinasi pemberian bantuan sosial untuk 

lansia terdampak covid 

● Penanggulangan covid-19 berbasis pemberdayaan sosial 

masyarakat 

2. Kapasitas Birokrasi SIDA 

a. Strategi SO: 

● Memanfaatkan manajemen struktur organisasi yang sehat 

untuk mendukung program-program kegiatan yang sudah 

ditetapkan. 
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● Melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat dalam upaya mendukung program-

program kegiatan pengembangan di Kota Mojokerto. 

● Meningkatkan kinerja organisasi melalui pemberian 

Honorarium/ insentif yang sesuai dengan hasil kerja pegawai.  

● Sering melakukan pemantauan terhadap hasil kerja atau 

progres dari setiap kegiatan yang direncanakan 

● Melakukan perbaikan atau update terkait inovasi-inovasi yang 

sudah berjalan sehingga inovasi menjadi lebih baik. 

b. Strategi ST: 

● Meningkatkan kegiatan survei lapangan secara langsung 

sehingga lebih tahu mengenai kondisi masyarakat 

● Memperbanyak kerjasama antar OPD ataupun dengan 

pemerintah daerah, pusat dan pihak swasta. 

● Manfaatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan skill 

pegawai dalam menghadapi perkembangan dan penguasaan 

teknologi, sehingga semua pegawai dapat dengan cepat 

beradaptasi dengan inovasi yang direncanakan. 

● Lakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai.  

● Manfaatkan kewenangan yang ada untuk memperbaiki kinerja 

organisasi. 

c. Strategi WO: 

● Memanfaatkan dukungan pemerintah daerah ataupun 

pemerintah untuk lebih menumbuhkembangkan potensi yang 

dimiliki organisasi dan pengadaan sarana dan prasarana yang 

menunjang pelaksanaan tugas. 

● Lakukan perencanaan dan pemantapan kualitas SDM dan 

peningkatan sarana dan prasarana organisasi. 

● Lakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dalam upaya 

meningkatkan motivasi kerja, disiplin, dan kinerja pegawai. 

● Melakukan monitoring terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah 

ada, sehingga ketika terjadi kerusakan ataupun memerlukan 

update dapat segera dilakukan 
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d. Strategi WT: 

● Meningkatkan kemampuan SDM dalam menguasai teknologi 

melalui pendidikan dan pelatihan dan penyediaan sarana dan 

prasarana penunjang.  

● Mengoptimalkan upaya untuk memotivasi dan mendisiplinkan 

pegawai agar kinerja dan produktivitas meningkat. 

● Menyesuaikan rekrutmen pegawai dengan kemampuan dan 

skill yang dibutuhkan. 

● Melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi dengan jadwal 

yang jelas dan metode yang tepat 

3. Kerja sama dalam Konteks SIDA  

a. Strategi SO: 

● Memaksimalkan kesempatan kerjasama yang sudah 

dilakukan, sehingga Kota Mojokerto dapat benar-benar 

mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut 

● Melakukan pemantauan pada jalannya kerjasama  

● Melakukan evaluasi terkait kerjasama yang sudah berjalan dan 

memperbaiki untuk kerjasama kedepannya 

b. Strategi ST: 

● Memperbanyak inovasi yang menarik sehingga pemerintah 

daerah, pemerintah pusat, ataupun pihak swasta tertarik untuk 

turut mendukung inovasi tersebut 

● Memberi inovasi yang dapat dirasakan manfaatnya secara 

luas sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak terutama 

masyarakat 

4. Budaya Inovasi 

a. Strategi SO: 

● Mengoptimalkan pemanfaatan IT dan sistem satu data dalam 

pengelolaan informasi daerah yang selalu terupdate 

● Meningkatkan integrasi inovasi pelayanan publik dan 

pemerintahan 

● Meningkatkan inovasi layanan website lembaga, pelayanan 

publik, maupun instansi 
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5. Infrastruktur TIK 

a. Strategi SO: 

● Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-

government 

● Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam 

pelayanan publik kepada masyarakat 

● Mengoptimalkan pemanfataan inovasi teknologi informasi 

daerah yang memudahkan masyarakat secara luas 

4.3.2 ANALISIS STAKEHOLDER 

Analisis stakeholders merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mengetahui peranan dan fungsi dari masing-masing lembaga atau institusi 

yang berperan dalam terselenggaranya Penyusunan Road Map SIDa Kota 

Mojokerto. Peran stakeholder sangat penting didalam kegiatan Road Map 

SIDa Kota Mojokerto. Lebih lanjut stakeholder memiliki peran penting tidak 

hanya sebagai role of play atau aturan main setiap stakeholder yang terlibat, 

tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dimana ada pertukaran informasi dan 

pengetahuan yang secara langsung akan meningkatkan integrasi setiap 

program kegiatan. 

Penyusunan Road Map SIDa Kota Mojokerto membutuhkan 

pengelolaan yang bersifat multi stakeholder, yang artinya adalah 

membutuhkan kerjasama koordinasi dan integrasi antara berbagai institusi 

yang terlibat di dalam kegiatan Road Map SIDa Kota Mojokerto. Beberapa 

stakeholder atau aktor potensial yang terlibat dalam Penyusunan Road Map 

SIDa Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Mojokerto 

2. Bagian Organisasi-Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 

3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mojokerto 

4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan 

Perdagangan (Diskoumperindag) 

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  (DPP) Kota Mojokerto 

6. Dinas Dinas Perumahan dan Permukiman (PUPR) Kota Mojokerto 

7. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto 

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota 

Mojokerto 
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9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto 

10. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Mojokerto 

11. Dinas Perhubungan Kota Mojokerto 

12. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto 

13. Perguruan Tinggi 

14. Pihak Swasta 

Analisis stakeholder dilakukan dengan mengkaji kepentingan dan 

peran dari setiap pihak yang terlibat dalam penyusunan Road Map SIDa Kota 

Mojokerto. Kepentingan setiap pihak menggambarkan tujuan yang diinginkan 

dan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu, sedangkan peran 

adalah bentuk keterlibatan dalam penyusunan Road Map SIDa Kota 

Mojokerto. 

Tabel 4. 17 Analisis Stakeholder Kota Mojokerto 
No Stakeholder Kepentingan Peran 

1 Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah, Penelitian 

dan Pengembangan 

(Bappedalitbang) 

● Merumuskan perencanaan daerah. 
● Melaksanakan kebijakan daerah 

bidang perencanaan. 
● Melaksanakan evaluasi dan 

pelaporan daerah dibidang 
perencanaan. 

● Melaksanakan kebijakan daerah 
dibidang perencanaan, penelitian 
dan pengembangan 

● Mengatur koordinasi antar instansi 
Pemda dalam perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis 

Regulator, fasilitator dan 

inisiator. 

 

2 Bagian Organisasi-

Sekretariat Daerah 

Kota Mojokerto 

 

● Merumuskan dan pengolahan bahan 
penyusunan pedoman teknis 
pembinaan ketatalaksanaan dan 
pelayanan publik 

● Merumuskan bahan kebijakan dan 
pembinaan sistem akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah 

● Merumuskan bahan pembinaan dan 
petunjuk teknis peningkatan kinerja 
pelaksanaan koordinasi Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

● Merumuskan dan pengolahan bahan 
pembinaan penataan kelembagaan. 

Regulator, fasilitator dan 

inisiator. 

 

3 Dinas Komunikasi dan 

Informasi Kota 

Mojokerto 

 

● Menetapkan pola hubungan 
komunikasi sandi antar Perangkat 
Daerah  

● Memberikan rekomendasi perizinan 
di bidang komunikasi dan informatika 

● Mengelola informasi dan komunikasi 
publik Pemerintah Kota Mojokerto 

● Mengelola e-government di lingkup 
Pemerintah Kota Mojokerto 

● Mengelola nama domain yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
dan sub domain di lingkup 
Pemerintah Kota Mojokerto 

fasilitator dan inisiator 



                 ROADMAP PENGUATAN SIDa  
                 Kota Mojokerto 
 
 

 
 
 

4 - 48 

No Stakeholder Kepentingan Peran 

4 Dinas Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

● Merekomendasikan Penerbitan izin 
di bidang perindustrian dan 
perdagangan 

● Mengkoordinasikan kebijakan 
pembinaan dan pengembangan 
sarana, usaha, produksi, aspek 
manajemen, permodalan dan 
pemasaran serta pemantauan dan 
evaluasi kegiatan di bidang industry 

fasilitator dan inisiator 

5 Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian 

● Merumuskan kebijakan teknis dalam 
rangka perencanaan, pembinaan, 
dan pengembangan di bidang 
pertanian 

● Melaksanakan kebijakan di bidang 
pertanian 

fasilitator dan inisiator 

6 Dinas Dinas 

Perumahan dan 

Permukiman 

● Menyusun perencanaan teknis 
bidang perumahan rakyat dan 
kawasan permukiman 

● Merumuskan kebijakan teknis bidang 
perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman; 

● Melakukan pembinaan, koordinasi, 
fasilitasi, dan kerjasama 
pelaksanaan kegiatan bidang 
perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman 

fasilitator dan inisiator 

7 Dinas Kesehatan ● Merumuskan kebijakan teknis bidang 
kesehatan meliputi pendekatan 
peningkatan promotif, 
pencegahan/preventif, pengobatan 
(kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) 
berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan dalam rangka Upaya 
Kesehatan Perorangan (UKP) dan 
Upaya Kesehatan Masyarakat 
(UKM) 

● Mengkoordinasian dengan instansi 
terkait, lembaga swasta dan 
kemasyarakata dibidang kesehatan 

fasilitator dan inisiator 

8 Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

● Melayani pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil 

● Mengelola informasi administrasi 
kependudukan  

fasilitator dan inisiator 

9 Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

● Mengelola pendidikan dasar, 
pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan non formal 

● Menetapkan kurikulum muatan lokal 

fasilitator dan inisiator 

10 Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak 

● Merumuskan kebijakan teknis yang 
berkaitan dengan sosial, 
pemberdayaan perempuan dan anak 

fasilitator dan inisiator 

11 Dinas Perhubungan ● Menetapkan rencana induk jaringan 
LLAJ 

● Memberikan rekomendasi penertiban 
izin dibidang perhubungan 

● Melaksanakan manejemen dan 
rekayasa lalu lintas 

● Melakukan inovasi-inovasi terkait 
dengan LLAJ 

fasilitator dan inisiator 
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No Stakeholder Kepentingan Peran 

12 Dinas Kepemudaan 

Olahraga dan 

Pariwisata 

● Melaksanaan koordinasi penyusunan 
program kerja dinas, pengumpulan 
dan pengolahan data; 

fasilitator dan inisiator 

13 Perguruan Tinggi ● Keterlibatan sebatas peneliti yang 
mengkaji Roadmap SIDa 

Fasilitator (peneliti) 

14 Pihak Swasta ● Kerjasama dengan SKPD untuk 
melakukan beberapa inovasi terkait 
dengan SIDA 

Fasilitator 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

Hubungan antar institusi yang terlibat dalam Penyusunan Road Map 

SIDa Kota Mojokerto dapat digambarkan dalam diagram venn. Setiap institusi 

digambarkan dengan lingkaran. Ukuran lingkaran menunjukkan besarnya 

peran institusi. 

Analisis stakeholder dari diagram venn menunjukkan bahwa Bappedalitbang 

mempunyai peranan paling besar, karena Bappedalitbang merupakan 

instansi yang merumuskan seluruh perencanaan daerah. Maka dari itu, 

Bappedalitbang memegang kendali terbesar. Kemudian peran terbesar 

kedua adalah Sekretariat Daerah. Bappedalitbang dan Sekretariat Daerah 

saling berhubungan dan berkoordinasi dalam mengambil kebijkan terkait 

dengan Penyusunan Roadmap SIDa Kota Mojokerto. Pada kondisi eksisting 

koordinasi Bappedalitbang dengan Sekretariat Daerah cukup optimal.  

Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian, Dinas Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak memiliki peran yang cukup besar dalam 

penyelenggaraan Penyusunan Road Map SIDa Kota Mojokerto, yaitu 

instansi-instansi tersebut saling berhubungan dan berkoordinasi kepada 

Bappedalitbang. Namun, pada kondisi eksiting tidak seluruh instansi 

berkoordinasi dengan Bappedalitbang dalam menyusun program kegiatan 

terkait dengan Penyusunan Road Map SIDa Kota Mojokerto. Lingkaran besar 

berwana oranye mewakili hubungan Bappedalitbang dengan seluruh aktor 

(instansi) yang ada di Kota Mojokerto. 

Peranan Perguruan tinggi dan pihak swasta pada kondisi eksisting 

tidak cukup besar, hal ini ditunjukkan pada kajian-kajian inovasi terkait 

dengan Penyusunan Road Map SIDa Kota Mojokerto tidak banyak 
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melibatkan perguruan tinggi. Sedangkan pihak swasta, dalam hal ini 

berperan penting pada kerjasama antara pihak Kota Mojokerto dengan pihak 

swasta. Pada kondisi eksisting, dijelaskan bahwa kerjasama antar pihak Kota 

Mojokerto dengan pihak luar (swasta) tidak cukup banyak.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sudah terjalin 

koordinasi dan sinergitas antar stakeholder di Kota Mojokerto, namun 

koordinasi tersebut belum melibatkan seluruh instansi se Kota Mojokerto.  

 

 
Gambar 4. 1 Diagram Analisis Stakeholder Kota Mojokerto 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 
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BAB V 

KONDISI SIDA YANG INGIN DICAPAI 

 

Kondisi pembangunan Kota Mojokerto saat ini masih cenderung 

disebabkan oleh beberapa sektor seperti industri, perdagangan dan UMKM, 

pertanian, sosial, kesehatan dan pendidikan, infrastruktur dan transportasi. 

Dari sektor-sektor tersebut dapat menyebabkan besaran faktor ekonomi yang 

dapat menggerakkan proses pembangunan. Sehingga dalam meningkatkan 

daya saing dan kompetensi pengelolaan ekonomi Kota Mojokerto dibutuhkan 

upaya transformasi secara sistematik. Melalui kerangka Sistem Inovasi 

Daerah (SIDa) ini diharapkan akan merubah pemikiran masyarakat Kota 

Mojokerto dalam bergerak dan memulai proses yang efisian dengan 

memanfaatkan Iptek dan kolaborasi. Hal tersebut merupakan kata kunci 

dalam mewujudkan peningkatan efisiensi dan kualitas proses dan hasil 

pembangunan. Sehingga perlu adanya susunan strategis dan suatu rencana 

(Roadmap) dalam pembangunan Sistem Inovasi Daerah pada Kota 

Mojokerto. Kondisi SIDA yang ingin dicapai pada Kota Mojokerto meliputi: 

a. Mengembangkan pusat perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan 

digital yang tangguh dan berdaya saing  

b. Mengembangkan industri unggulan Kota Mojokerto yang lebih berdaya 

saing global dan mandiri 

c. Mengembangkan UMKM daerah Kota Mojokerto secara merata 

dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan 

jual beli 

d. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan 

dengan pengembangan pertanian yang memberikan nilai tambah dan 

berdaya saing 

e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang 

profesional, akuntabel, dan inovatif 

f. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkeadilan dan 

bermartabat dengan memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial 

g. Meningkatkan daya tarik destinasi wisata Kota Mojokerto yang 

berwawasan pembangunan berkelanjutan dengan pengembangan 
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tempat-tempat wisata dan wilayah sekitarnya beserta pemberdayaan 

masyarakat menuju SDM wisata yang berbudaya dan berdaya saing 

h. Mewujudkan sistem pendidikan di Kota Mojokerto yang relevan, 

merata, dan berkualitas tinggi semasa pandemi Covid-19 dengan 

didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai 

i. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang sehat dan paham 

terkait pandemi Covid-19 dengan pembuatan website sebagai media 

layanan informasi publik dan sosialisasi 

j. Memberikan layanan informasi berupa aplikasi dan inovasi sebagai 

media pemantauan dan penghubung yang dapat menekan angka 

kemacetan dan kecelakaan 

k. Menciptakan keamanan dan kenyamanan kota dengan pembangunan 

infrastruktur berkelanjutan dengan memberi ruang bagi partisipasi 

masyarakat. 
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BAB VI 

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

 

6.1 TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan dan sasaran penguatan SIDA disusun sesuai dengan RPJMD 

Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dan bertujuan untuk membantu pemerintah 

daerah dalam merumuskan kebijakan terkait adanya SIDa di Kota Mojokerto. 

Visi RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Kota 

Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, 

Sejahtera, dan Bermartabat”. Dalam rangka mewujudkan Visi 

Pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Misi Pembangunan 

Kota Mojokerto sebagai berikut: 

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas 

pendidikan dan pelayanan kesehatan;  

2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;  

3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, 

professional dan adil dalam melayani masyarakat;  

4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, 

berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui 

peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;  

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi 

nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, 

beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila 

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan 

kesempatan dalam pembangunan;  

7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih 

mengutamakan kesejahteraan masyarakat.  

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 

sebagaimana diuraikan diatas, maka tujuan dan sasaran dalam upaya 

Penguatan Sistem Inovasi Daerah dapat disampaikan pada tabel berikut : 
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Tabel 6. 1 Tujuan dan Sasaran Penguatan SIDA Kota Mojokerto 

Visi 
Misi 

(Terkait SIDa Kota 
Mojokerto) 

Tujuan Sasaran 

Terwujudnya Kota 
Mojokerto yang 
Berdaya Saing, 
Mandiri, Demokratis, 
Adil, Makmur, 
Sejahtera, dan 
Bermartabat 

Misi 1: 
Mewujudkan SDM 
berkualitas melalui 
peningkatan akses 
dan kualitas 
pendidikan dan 
pelayanan kesehatan 

Mewujudkan 
masyarakat Kota 
Mojokerto yang 
berwawasan dan dan 
berdaya saing 

Meningkatnya Kualitas 
dan Akses Pendidikan 

Meningkatnya Kualitas 
dan Akses Kesehatan  

Misi 3: 
Mewujudkan 
pemerintah daerah 
yang efektif, 
demokratis, bersih, 
profesional dan adil 
dalam melayani 
masyarakat 

Mewujudkan tata 
kelola pemerintahan 
yang baik, 
transparansi, dan 
melayani 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik dan 
administrasi  

Meningkatnya 
kerjasama antar 
instansi lintas sektor 

Tersedianya Sistem 
Inovasi Daerah (SIDa) 
untuk menciptakan 
daya 
saing daerah dan 
kesejahteraan 
masyarakat 

Misi 4: 
Mewujudkan ekonomi 
daerah yang mandiri, 
berdaya saing, 
berkeadilan dan 
berbasis pada 
ekonomi kerakyatan 
melalui peningkatan 
fasilitas pembangunan 
infrastruktur daerah 

Meningkatkan 
Pertumbuhan Ekonomi  
 

Meningkatkan 
Pertumbuhan PDRB 
sector-sektor unggulan 
dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi  

Meningkatnya 
pertumbuhan industri, 
ekonomi kreatif dan 
pariwisata 

Meningkatkan 
produksi, kualitas, dan 
nilai tambah pertanian 

Menyediakan 
infrastruktur yang 
mendukung 
pembangunan 
ekonomi  

Meningkatkan 
ketersediaan sarana 
dan prasarana 
perkotaan 

Meningkatkan 
pelayanan infrastruktur 
Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (LLAJ) 

 Misi 5: 
Mewujudkan 
ketahanan social 
budaya dalam rangka 
integrasi nasional, 
pada tatanan 
masyarakat yang 
bermartabat, 
berakhlak mulia, 
beretika, dan 
berbudaya luhur 
berlandaskan 
Pancasila 

Terwujudnya 
peningkatan 
kemampuan, 
partisipasi dan peran 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 

Meningkatkan 
Kesejahteraan Sosial 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

Sumber: Hasil Rencana 2021 
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6.2 STRATEGI PENGEMBANGAN 

Strategi pengembangan yang disusun berdasarkan tujuan dan 

sasaran penguatan SIDA digunakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Berikut merupakan strategi pengembangan penguatan SIDA Kota Mojokerto: 

6.2.1 INDUSTRI 

Pembangunan industri Kota Mojokerto ke depan ditujukan agar sektor 

industri tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam 

penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri dalam 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu sektor ini merupakan sektor penyumbang 

PDRB terbesar kedua sebesar 11,90% sehingga bisa dijadikan sebagai 

lokomotif pertumbuhan ekonomi. Inovasi yang telah dilakukan pada sektor 

industri yaitu 

a. Bhineka.com: kerjasama antar industri dengan instansi terkait 

pengadaan bazar 

b. JICA: kerjasama terkait pemasaran 

c. E-Catalog.com: kerjasama terkait pengadaan barang/jasa 

Strategi pengembangan sektor industri disusun untuk memenuhi 

tujuan dan sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk 

Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sektor unggulan dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi, Meningkatnya pertumbuhan industri, ekonomi kreatif, 

dan pariwisata, serta Tersedianya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk 

menciptakan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adapun 

strategi pengembangan potensi industri di Kota Mojokerto sebagai berikut: 

a. Pengembangan potensi industri daerah  

b. Pengembangan pemasaran hasil industri berbasis digital 

c. Pengembangan sistem informasi industri 

Tabel 6. 2 Strategi Pengembangan Industri 

No Tahapan 
Tahun ke-n 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Pengembangan potensi industri daerah      

2 Pengembangan pemasaran hasil industri 
berbasis digital 

     

3 Pengembangan sistem informasi industri      

Sumber: Hasil Rencana, 2021 
Ket         :  

 

 
Strategi Jangka Menengah 

Strategi Jangka Pendek 
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6.2.2 PERDAGANGAN 

Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang kontribusi 

terbesar di Kota Mojokerto yaitu sebesar 30,2%. Sektor ini mempunyai 

peranan besar terhadap perekonomian di Kota Mojokerto, sehingga dengan 

kontribusi yang tinggi tersebut bisa digenjot untuk ditingkatkan 

produktivitasnya. Inovasi yang telah dilakukan pada sektor perdagangan 

yaitu: 

a. Bhineka.com: Keikutsertaan pelaku usaha dalam e-commerce 

b. CSR dengan Sunrise Mall: penyediaan stan untuk pelaku usaha 

c. Jubelio: Aplikasi yang menghubungkan ke berbagai e-commerce 

d. MLIJO Online: Pemasaran Online Pasar Tanjung 

Strategi pengembangan sektor perdagangan disusun untuk memenuhi 

sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk Meningkatkan 

Pertumbuhan PDRB sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan Tersedianya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk menciptakan 

daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.. Untuk mendukung hal 

tersebut, berikut merupakan strategi pengembangan potensi perdagangan di 

Kota Mojokerto 

a. Pengembangan ekspor potensi produk lokal unggulan daerah 

b. Peningkatan kemitraan usaha dan jaringan pemasaran 

c. Peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok 

Tabel 6. 3 Strategi Pengembangan Perdagangan 

No Tahapan 
Tahun ke-n 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Peningkatan ketersediaan barang 
kebutuhan pokok 

     

2 Peningkatan kemitraan usaha dan 
jaringan pemasaran 

     

3 Pengembangan ekspor potensi produk 
lokal unggulan daerah 

     

Sumber: Hasil Rencana, 2021 
Ket         :  

 

6.2.3 UMKM 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Kota Mojokerto 

didominasi oleh bidang makanan dan minuman, seperti makanan tradisional, 

makanan kering, dan lainnya. Selain itu, juga terdapat sektor UMKM berupa 

usaha sepatu, batik, dan juga craft. Usaha sepatu sebenarnya memiliki 

 
Strategi Jangka Menengah 

Strategi Jangka Pendek 
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potensi yang besar untuk berkembang, namun dikarenakan situasi pandemi 

Covid-19 menyebabkan usaha sepatu ini tidak dapat berjalan dengan baik. 

Pemerintah Kota Mojokerto merencanakan pengembangan kawasan 

peruntukan ruang bagi sektor informal yang tercantum pada RPJMD Kota 

Mojokerto. Pengembangan kawasan ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa 

sektor salah satunya UMKM, dengan adanya pengembangan kawasan 

peruntukan sektor informal akan memberikan banyak hal positif bagi 

perkembangan kota baik dari segi spasial maupun ekonomi. Inovasi yang 

telah dilakukan pada sektor UMKM yaitu: 

a. Bhineka.com: Keikutsertaan pelaku usaha dalam e-commerce 

b. CSR dengan Sunrise Mall: penyediaan stan untuk pelaku usaha 

c. Jubelio: Aplikasi yang menghubungkan ke berbagai e-commerce 

d. MLIJO Online: Pemasaran Online Pasar Tanjung 

Strategi pengembangan sektor UMKM disusun untuk memenuhi tujuan 

dan sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan Tersedianya Sistem Inovasi 

Daerah (SIDa) untuk menciptakan daya saing daerah dan kesejahteraan 

masyarakat. Adapun strategi pengembangan UMKM di Kota Mojokerto agar 

UMKM lebih terfasilitasi yang akan dikelola oleh Dinas Koperasi, 

Perindustrian, dan Perdagangan sebagai berikut: 

a. Pendataan seluruh UMKM 

b. Penyebaran informasi terkait bantuan terhadap UMKM 

c. Pemerataan bantuan kepada seluruh UMKM 

d. Pemberdayaan masyarakat terkait pemasaran digital 

Tabel 6. 4 Strategi Pengembangan UMKM 

No. Tahapan 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Pendataan seluruh UMKM      

2 Penyebaran informasi terkait bantuan terhadap UMKM      

3 Pemerataan bantuan kepada seluruh UMKM      

4 Pemberdayaan masyarakat terkait pemasaran digital      

Sumber: Hasil Rencana, 2021 
Ket         :  
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6.2.4 PERTANIAN 

Kondisi komoditas unggulan di Kota Mojokerto terdiri dari pertanian, 

perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pada Tahun 2021, untuk potensi 

komoditas unggulan pertanian adalah tanaman padi, komoditas unggulan 

perkebunan adalah tebu, komoditas unggulan perikanan adalah ikan lele, dan 

potensi komoditas unggulan peternakan adalah itik dan kambing. Inovasi 

yang telah dilakukan pada sektor pertanian antara lain: 

a. KEJAR MADU: Kelas Belajar Mengenal Makhluk Hidup 

b. Salbu (Salinan Ibu): Menghasilkan padi lagi dengan lahan sama 

c. Kelompok Wanita Tangguh Masa New Normal Covid 19 

d. Benih Padi: mendapatkan bibit berkualitas 

e. Kolam Bioflok: Percepatan pertumbuhan ikan dan efisiensi pakan 

f. Penanaman Jeruk 11 ha di Sungai Rejoto untuk mendukung wisata 

bahari 

Strategi pengembangan sektor pertanian disusun untuk memenuhi 

sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk Meningkatkan 

produksi, kualitas, dan nilai tambah pertanian serta Tersedianya Sistem 

Inovasi Daerah (SIDa) untuk menciptakan daya saing daerah dan 

kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan strategi pengembangan 

potensi pertanian di Kota Mojokerto: 

a. Pemberdayaan kelompok tani dan perikanan 

b. Pengembangan komoditas unggulan 

c. Pengembangan sarana dan prasarana 

d. Peningkatan pemasaran hasil olahan komoditas 

Tabel 6. 5 Strategi Pengembangan Pertanian 

No Tahapan 
Tahun ke-n 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Pemberdayaan kelompok tani dan 
perikanan 

     

3 Peningkatan pemasaran hasil olahan 
komoditas  

     

4 Pengembangan komoditas unggulan      

5 Pengembangan sarana dan prasarana      

Sumber: Hasil Rencana, 2021 
Ket         :  
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6.2.5 SOSIAL 

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki urgensi yang sama 

dengan pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Hal ini 

lebih didasarkan pada pemikiran bahwa Pembangunan Kesejahteraan Sosial 

sejatinya merupakan strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia 

usaha, maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia. Inovasi yang telah dilakukan pada sektor sosial yaitu: 

a. BOLANG: Bantuan untuk orang hilang dan terlantar 

b. TAREK SIS: menangani masalah masyarakat pada umumnya dan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan keluarganya 

c. GATI: aksi kemanusiaan yang memuliakan para lansia dengan 

memberi makanan 

d. SLRT: Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang melayani aduan 

masyarakat terkait bantuan sosial dan pelayanan dinas 

Strategi pengembangan sektor sosial disusun untuk memenuhi 

sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta 

Tersedianya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk menciptakan daya saing 

daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi pengembangan 

sektor sosial di Kota Mojokerto sebagai berikut: 

a. Peningkatan pemberdayaan sosial 

b. Peningkatan rehabilitasi sosial 

c. Peningkatan jaminan dan perlindungan sosial 

d. Pengembangan koordinasi dan peran fungsi lembaga sosial 

Tabel 6. 6 Strategi Pengembangan Sosial 

No Tahapan 
Tahun ke-n 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Peningkatan jaminan dan perlindungan 
sosial 

     

2 Peningkatan pemberdayaan  sosial      

3 Peningkatan rehabilitasi sosial      

4 Pengembangan koordinasi dan peran fungsi 
lembaga sosial  

     

    Sumber: Hasil Rencana, 2021 
    Ket         :  
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6.2.6 KEPENDUDUKAN 

Jumlah penduduk Kota Mojokerto Tahun 2019 sebanyak 140.403 jiwa 

dimana perempuan di tiap kecamatan yang ada di Kota Mojokerto selalu 

lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki 

sebanyak 69.624 jiwa atau sebesar 49,57% dan penduduk yang berjenis 

kelamin perempuan adalah sebanyak 70.779 atau sebesar 50,43%. Potensi 

jumlah penduduk tersebut memerlukan penanganan tertib administrasi 

kependudukan dan pelayanan yang berkualitas. Inovasi yang telah dilakukan 

pada sektor kependudukan yaitu: 

a. PAKMO: Pelayanan online Administrasi Kependudukan hanya dengan 

upload berkas 

b. BU IKA GEMILANG: layanan online pembuatan Akte kelahiran 

c. KERAPU ENAK: Kartu Identitas Anak (KIA) yang juga bisa digunakan 

dalam proses transaksi jual beli 

Strategi pengembangan sektor kependudukan disusun untuk 

memenuhi sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi, Meningkatnya 

kerjasama antar instansi lintas sektor, serta Tersedianya Sistem Inovasi 

Daerah (SIDa) untuk menciptakan daya saing daerah dan kesejahteraan 

masyarakat. Berikut merupakan strategi pengembangan potensi 

kependudukan di Kota Mojokerto: 

a. Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan administrasi 

b. Pengembangan pelayanan administrasi berbasis teknologi 

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran kependudukan 

d. Peningkatan kerja sama pencatatan sipil  

Tabel 6. 7 Strategi Pengembangan Kependudukan 

No Tahapan 
Tahun ke-n 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan 
administrasi 

     

2 Pengembangan pelayanan administrasi 
berbasis teknologi 

     

3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
pendaftaran kependudukan 

     

4 Peningkatan kerja sama pencatatan sipil      

    Sumber: Hasil Rencana, 2021 
    Ket         :  
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6.2.7 WISATA DAN HIBURAN 

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis pengembangan 

wilayah yang dapat dikembangkan di wilayah Kota Mojokerto dengan potensi 

39 DTWK (Daya Tarik Wisata Kota). Berdasar rencana pengembangan 

pariwisata dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kota Mojokerto 

2019-2034, potensi 39 DTWK tersebut direncanakan pengembangannya ke 

dalam empat KSPK (kawasan strategis pariwisata kota).  Adapun Inovasi 

yang telah dilakukan pada sektor wisata dan hiburan yaitu: 

a. JeDa LaYar (Jemput Dampingi Layani Antar) oleh Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto 

b. SEDAP (Santap Enak di Tempat atau di Rumah Pasti Puas) oleh 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto yang 

diterapkan sejak tanggal 1 Juni 2020. 

c. BeNyaMin’S (Belanja Nyaman Terjamin Sehat) oleh Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto yang 

diterapkan sejak tanggal 1 April 2020. 

d. MACO (Musim Ada Covid-19 Ora Kuatir) oleh Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto yang diterapkan sejak 

tanggal 31 Maret 2020. 

Strategi pengembangan sektor wisata dan hiburan disusun untuk 

memenuhi sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk 

Meningkatkan pertumbuhan industri, ekonomi kreatif dan pariwisata serta 

Tersedianya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk menciptakan daya saing 

daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi pengembangan 

terkait potensi wisata dan hiburan yang akan dikelola oleh Dinas Pemuda, 

Olahraga, dan Pariwisata Kota Mojokerto sebagai beriku 

a. Penambahan inovasi terkait pariwisata 

b. Pemberdayaan masyarakat sekitar tempat wisata 

c. Bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pusat dalam 

pengembangan wisata 

d. Penambahan dan perbaikan fasilitas di tempat wisata dan sekitarnya 

e. Promosi tempat wisata dan keunggulannya 
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Tabel 6. 8 Strategi Pengembangan Wisata dan Hiburan 

No. Tahapan 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Penambahan inovasi terkait pariwisata      

2 
Penambahan dan perbaikan fasilitas di tempat 
wisata dan sekitarnya 

     

3 
Bekerja sama dengan pemerintah daerah atau 
pusat dalam pengembangan wisata 

     

4 
Pemberdayaan masyarakat sekitar tempat 
wisata 

     

5 Promosi tempat wisata dan keunggulannya      

Sumber: Hasil Rencana, 2021 
Ket         :  

 

6.2.8 PENDIDIKAN 

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terkendalanya kegiatan 

belajar-mengajar di hampir seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kota 

Mojokerto. Banyak kendala yang dihadapi dalam proses adaptasi dengan 

adanya pandemi ini. Namun untuk sejauh ini Kota Mojokerto sudah 

menerapkan beberapa kebijakan terkait pembelajaran daring dan diharapkan 

dapat secepatnya untuk dapat melakukan pertemuan secara tatap muka. 

Inovasi yang telah dilakukan pada sektor pendidikan meliputi: 

a. SIPUSER (Sistem Perpustakaan Elektronik Pemersatu SMP Negeri 2) 

oleh UPT SMP Negeri 2 yang diterapkan sejak 1 Juli 2020. 

b. BRANTAS TUNTAS (Berita Anak Terkini di Sekolah, Orang Tua 

Nyaman, Tenang, dan Puas) oleh UPT SMP Negeri 5 yang diterapkan 

sejak 20 April 2020. 

c. Ngarang Biji??? Goodbye oleh UPT SMP Negeri 6 yang diterapkan 

sejak 22 Juni 2019. 

d. GELAI SANG RATU (Gerakan Literasi “SANGGAR LITERAT” SMP 

Negeri 7 Mojokerto) oleh UPT SMP Negeri 7 yang diterapkan sejak 3 

Agustus 2020. 

e. SI PERWIRA (Siswa Pelopor Wirausaha) oleh UPT SMP Negeri 8 

yang diterapkan sejak 19 Desember 2020. 

f. BU TERKASI (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Budaya, Karakter, 

Prestasi) oleh UPT SMP Negeri 9 yang diterapkan sejak 6 Juli 2020. 

 
Strategi Jangka Menengah 

Strategi Jangka Pendek 
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g. DOLEN KOMO (Dongeng Online Kota Mojokerto) oleh Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto yang diterapkan sejak 2 

September 2020. 

h. PPDB Online oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto 

Strategi pengembangan sektor pendidikan disusun untuk memenuhi 

sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk meningkatkan 

kualitas dan akses pendidikan serta Tersedianya Sistem Inovasi Daerah 

(SIDa) untuk menciptakan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun strategi pengembangan terkait pendidikan di Kota Mojokerto dalam 

kondisi pandemi ini yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pertemuan tatap muka 

b. Pemenuhan fasilitas pendidikan yang menunjang pertemuan secara 

daring 

c. Bekerja sama dengan pihak swasta dalam pemenuhan kebutuhan 

pembelajaran daring 

d. Pemenuhan fasilitas untuk pertemuan tatap muka 

Tabel 6. 9 Strategi Pengembangan Pendidikan 

No. Tahapan 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Pelaksanaan uji coba pertemuan tatap muka      

2 
Pemenuhan fasilitas pendidikan yang menunjang 
pertemuan secara daring 

     

3 
Bekerja sama dengan pihak swasta dalam pemenuhan 
kebutuhan pembelajaran daring 

     

4 Pemenuhan fasilitas untuk pertemuan tatap muka      

Sumber: Hasil Rencana, 2021 
Ket         :  

 

6.2.9 KESEHATAN 

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penambahan amanah pada 

sektor kesehatan untuk menjaga kondisi masyarakat pada masa pandemi ini. 

Dinas kesehatan menyediakan beberapa inovasi dalam menghadapi 

pandemi. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait covid secara online 

di gayatri.mojokerto.go.id, termasuk informasi mengenai vaksin dan dapat 

digunakan untuk mendaftarkan diri secara online ketika akan mengikuti 
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vaksinasi. Namun disamping tersedianya website yang menyebarkan 

informasi terkait covid, juga diperlukan beberapa strategi dalam menghadapi 

pandemi. Beberapa Inovasi yang telah dilakukan oleh sektor kesehatan yaitu: 

a. SAMBEL TERI (Pemeriksaan Berat Badan, Tinggi Badan, 

Laboratorium, Tekanan Darah Terintegrasi) oleh Puskesmas 

Kedundung yang diterapkan sejak tanggal 1 Februari 2019. 

b. Ceker Pedas Sedikit Manis oleh Puskesmas Gedongan yang 

diterapkan sejak tanggal 2 September 2019. 

c. .Ambyar Bro (Amankan Bayi, Anak-anak, dan Remaja dari Bahaya 

Asap Rokok) oleh Puskesmas Kranggan yang diterapkan sejak 

tanggal 2 September 2019. 

d. .SI MAPAN (Solusi Medis Lengkap dalam Genggaman) oleh RSUD dr. 

Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang diterapkan sejak tanggal 

12 Januari 2020. 

e. MOTOR PANJENENGAN (Motor Pengantar Jenazah Kelurahan 

Gedongan) oleh Kelurahan Gedongan yang diterapkan sejak tanggal 2 

Maret 2020. 

f. PAUS DANIL (Paket Plus Pemeriksaan Standar Ibu Hamil) oleh 

Puskesmas Mentikan yang diterapkan sejak tanggal 10 Agustus 2020. 

g. SI DUTA ES DEGAN (Stiker Posyandu Balita Sehat dan Pengingat 

Alarm Kentongan) oleh Puskesmas Blooto yang diterapkan sejak 

tanggal 31 Desember 2021 

Strategi pengembangan sektor kesehatan disusun untuk memenuhi 

sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk meningkatkan 

kualitas dan akses kesehatan serta Tersedianya Sistem Inovasi Daerah 

(SIDa) untuk menciptakan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun strategi pengembangan terkait kesehatan pada masa pandemi yang 

akan dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai berikut: 

a. Penambahan tenaga kesehatan akibat adanya pandemi covid-19 

b. Sosialisasi masyarakat terkait pandemi covid-19 

c. Optimalisasi peran website gayatri 
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Tabel 6. 10 Strategi Pengembangan Kesehatan 

No. Tahapan 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Penambahan tenaga kesehatan akibat adanya 
pandemi covid-19 

     

2 Sosialisasi masyarakat terkait pandemi covid-19      

3 Optimalisasi peran website gayatri      

Sumber: Hasil Rencana, 2021 
Ket         :  

 

6.2.10 TRANSPORTASI 

 Kota Mojokerto termasuk ke dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan 

Gerbangkertosusila dan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 

berskala global yang dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan 

nasional yang mendukung sudut kepentingan ekonomi. Hal ini menyebabkan 

padatnya lalu lintas pada Kota Mojokerto yang tidak hanya dilewati oleh 

kendaraan-kendaraan ringan saja, namun juga sebagai akses kendaraan 

berat seperti truk-truk pengangkut barang. Oleh karena itu, banyak terjadi 

pula kecelakaan-kecelakaan yang nantinya berimbas pada sektor lain, 

sehingga perlu adanya strategi untuk mengurangi masalah di Kota Mojokerto. 

Adapun inovasi yang sudah dilakukan oleh sektor transportasi antara lain: 

a. ATCS (beroperasi mulai tahun 2015): Suatu sistem pengendalian lalu 

lintas berbasis teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan 

jaringan jalan 

b. SI IMUT KERTO (beroperasi mulai tahun 2019) : Aplikasi Mobile 

berbasis android untuk monitoring dan pengawasan armada 

c. SIMANIS KERTO (beroperasi mulai tahun 2017) : Aplikasi mobile 

berbasis android yang dibarengi dengan pelayanan angkutan sekolah 

gratis 

d. SIMANJA KERTO (sudah berjalan) : Aplikasi yang ditujukan untuk 

masyarakat berguna untuk memantau ruas jalan dan kondisi lalu lintas 

Jalan di Kota Mojokerto 

e. Aplikasi Smart System PJU (On Progress) : Aplikasi yang berfungsi 

untuk memantau kondisi PJU dan menyalakan/ mematikan PJU dari 

jarak jauh 

Strategi pengembangan sektor transportasi disusun untuk memenuhi 

sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk Meningkatkan 

pelayanan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta 
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Tersedianya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk menciptakan daya saing 

daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi terkait transportasi 

yang akan dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut: 

a. Pemenuhan fasilitas untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan 

b. Optimalisasi aplikasi-aplikasi yang tersedia 

c. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 

Tabel 6. 11 Strategi Pengembangan Transportasi 

No. Tahapan 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Pemenuhan fasilitas untuk mengurangi kecelakaan dan 
kemacetan 

     

2 Optimalisasi aplikasi-aplikasi yang tersedia      

3 Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)      

Sumber: Hasil Rencana, 2021 
Ket         :  

 

6.2.11 INFRASTRUKTUR 

 Infrastruktur merupakan sektor yang penting dalam pemenuhan 

kebutuhan di Kota Mojokerto. Kota Mojokerto memiliki potensi dan kendala 

dalam pemenuhan infrastruktur, baik pada sektor air minum, air limbah, 

ataupun tata ruang. Beberapa inovasi yang telah dilakukan adalah: 

a. NGAWUR BOS (Ngopi di Warung Sambil Ngurus Izin Kos-Kosan) oleh 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Mojokerto yang diterapkan sejak tanggal 5 Maret 2020. 

b. GEMAR PESTA (Gerakan Masyarakat Pengelolaan Sampah Kota) 

oleh Dinas Lingkungan Hidup yang diterapkan sejak tanggal 1 

Februari 2020. 

c. PESTA SEMU TER-TER (Pensertifikatan Tanah Serentak Terpadu 

dan Menyeluruh) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kota Mojokerto yang diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2020. 

d. MAGIS (Mojokerto Kota-Geographic Information System) oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan 

Kota Mojokerto yang diterapkan sejak tanggal 6 Agustus 2020. 

e. PERLAHAN IN ON (Pelaporan Peralihan Hak Tanah Bangunan 

Terintegrasi Secara Online) oleh Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kota Mojokerto yang diterapkan sejak tanggal 1 

Juli 2020. 
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Strategi pengembangan sektor infrastruktur disusun untuk memenuhi 

sasaran penguatan SIDa. Sasaran yang dipenuhi adalah untuk Meningkatkan 

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan serta Tersedianya Sistem 

Inovasi Daerah (SIDa) untuk menciptakan daya saing daerah dan 

kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi terkait infrastruktur yang akan 

dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) sebagai berikut: 

a. Sosialisasi masyarakat terkait PDAM 

b. Sosialisasi masyarakat terkait sistem pengolahan air limbah 

c. Publikasi dan Sosialisasi produk Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR) 

d. Penerapan insentif-disinsentif dalam tata ruang 

Tabel 6. 12 Strategi Pengembangan Infrastruktur 

No. Tahapan 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Sosialisasi masyarakat terkait PDAM      

2 
Sosialisasi masyarakat terkait sistem pengolahan air 
limbah 

     

3 
Publikasi dan sosialisasi produk Rencana Dasar Tata 
Ruang (RDTR) 

     

4 Penerapan insentif-disinsentif dalam tata ruang      

Sumber: Hasil Rencana, 2021 
Ket         :  
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BAB VII 

PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA STAKEHOLDER 

 

7.1  PROGRAM KEGIATAN 

Program kegiatan penguatan SIDa Kota Mojokerto digunakan untuk 

mencapai Visi dan Misi pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. 

Program kegiatan ini dibuat untuk masa 5 (lima) tahun yang akan dibagi ke 

masing-masing sektor pembangunan. Penggunaan istilah nama program, 

nama kegiatan, dan nama sub kegiatan pada penyusunan SIDa Kota 

Mojokerto menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut 

merupakan matriks program kegiatan penguatan SIDa Kota Mojokerto: 
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Tabel 7. 1 Rencana Program Kegiatan Sektor Perindustrian 

Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Detail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 
Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan industri yang berdaya saing dan mandiri 

Pengembangan 
potensi industri 
daerah 

Program (3-31-02) 
PROGRAM PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN INDUSTRI 

● Fasilitasi 
kerjasama 
kemitraan industri 
mikro, kecil dan 
menengah 
dengan swasta 

● Penyediaan 
Sarana Maupun 
Prasarana 
Klaster Industri 

● Peningkatan 
mutu kualitas 
sumberdaya 
industri 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan Kota 

Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Swasta 
● Pelaku industri 

     

Kegiatan (3-31-02-2.01) 
Penyusunan Penerapan dan Evaluasi 
Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan (3-31-02-
2.01-02) 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 
Pengembangan, Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

Sub Kegiatan (3-31-02-
2.01-03) 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pembangunan Sumber 
Daya Industri 

Sub Kegiatan (3-31-02-
2.01-04) 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Industri 

Sub Kegiatan (3-31-02-
2.01-05) 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 
dan Peran Serta Masyarakat 

Pengembangan 
pemasaran hasil 
industri berbasis 
digital 

Program (3-31-03) 
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN 
USAHA INDUSTRI 
KABUPATEN/KOTA 

● Fasilitasi Promosi 
Produk Industri 
Kecil dan 
Menengah 

● Pemanfaatan e-
commerce dalam 
pemasaran hasil 
pengolahan 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan Kota 

Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Swasta 
● Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

● Pelaku industri 

     

Kegiatan (3-31-02-2.01) 

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), 
Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), 
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 
dan Izin Perluasan Kawasan Industri 
(IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota 
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Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Detail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 

Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan industri yang berdaya saing dan mandiri 

Berbasis Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINAS) 

industri 
● Fasilitasi 

kerjasama 
kemitraan industri 
mikro, kecil dan 
menengah 
dengan pihak 
internasional  

Sub Kegiatan (3-31-02-
2.01-01) 

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 
Kewenangan Kabupaten/Kota 
dalam Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINas) yang Terintegrasi 
dengan Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik Berbasis Sistem 
Informasi Industri Nasional 
(SIINAS) 

Pengembangan 
sistem informasi 
industri 

Program (3-31-04) 
PROGRAM PENGELOLAAN 
SISTEM INFORMASI INDUSTRI 
NASIONAL 

● Pengembangan 
dan pemanfaatan 
sistem informasi 
industri kota 

● Updating data 
informasi industri 

 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan Kota 

Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

     

Kegiatan (3-31-04-2.01) 

Penyediaan Informasi Industri untuk 
Informasi Industri untuk IUI, IPUI, 
IUKI dan IPKI Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan (3-31-04-
2.01-01) 

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan 
dan Analisis Data Industri, Data 
Kawasan Industri serta Data 
Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui 
Sistem Informasi Industri Nasional 
(SIINas) 
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Tabel 7.2 Rencana Program Kegiatan Sektor Perdagangan 

Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Detail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 
Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan pusat perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan 

Peningkatan 
ketersediaan 
barang kebutuhan 
pokok 

Program (3-30-04) 
PROGRAM STABILISASI HARGA 
BARANG KEBUTUHAN POKOK 
DAN BARANG PENTING 

● Melakukan operasi 
pasar dalam 
rangka stabilisasi 
harga pangan 

● Peningkatan 
koordinasi 
Distribusi Barang 
Kebutuhan Pokok 
dan Bahan Penting 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 
Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Swasta 

     Kegiatan (3-30-04-2.01) 

Menjamin Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting di tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Sub Kegiatan (3-30-04-
2.01-01) 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting di Tingkat 
Agen dan Pasar Rakyat 

Pengembangan 
ekspor potensi 
produk unggulan 
daerah 

Program (3-30-05) 
PROGRAM PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

● Penyelenggaraan 
promosi dagang 
melalui pameran 
dagang 
internasional, 
nasional, regional 
dan local 

● Pembinaan dan 
Pelatihan 
Ketrampilan bagi 
pelaku usaha 

● Pengembangan 
ekspor produk lokal  

● Pengembangan 
pameran dagang 
berskala 
internasional 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 
Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Swasta 
● Dinas 

Kepemudaan, 
Olahraga, dan 
Pariwisata 

     

Kegiatan (3-30-05-2.01) 

Penyelenggaraan Promosi dan Misi 
Dagang Bagi Produk Ekspor 
Unggulan yang Terdapat Pada 1 
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan (3-30-05-
2.01-01) 

Pembinaan dan Pengembangan 
Usaha Produk Ekspor Unggulan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan (3-30-05-
2.01-02) 

Pameran Dagang Nasional 

Sub Kegiatan (3-30-05-
2.01-06) 

Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor      
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Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Detail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 

Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan pusat perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan 

dengan 
memanfaatkan 
influencer(selebgra
m, Tiktok dan 
Vlogger) 

Peningkatan 
kemitraan usaha 
dan jaringan 
pemasaran 

Program (3-30-07) 
PROGRAM PENGGUNAAN DAN 
PEMASARAN PRODUK DALAM 
NEGERI 

● Pengembangan 
Kerjasama 
Kemitraan dalam  
Penggunaan 
Produk Lokal 

● Fasilitasi Promosi 
Produk Lokal 

● Pengembangan 
platform sistem 
satu data 
perdagangan 

● Pemanfaatan 
wisata bahari 
sebagai market 
penjualan produk 
lokal 

● Kerjasama dengan 
swasta dan 
perguruan tinggi 
dalam pemasaran 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 
Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas 

komunikasi dan 
Informatika 

● Dinas 
Kepemudaan, 
Olahraga dan 
Pariwisata 

● Swasta dan 
Perguruan 
Tinggi 

     

Kegiatan (3-30-07-2.01) 
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran 
dan Peningkatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri 

Sub Kegiatan (3-30-07-
2.01-01) 

Pelaksanaan Promosi Penggunaan 
Produk Dalam Negeri Di Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan (3-30-07-
2.01-02) 

Pemasaran dan Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri Di 
Tingkat Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan (3-30-07-
2.01-03) 

Peningkatan Sistem dan Jaringan 
Informasi Perdagangan 
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Tabel 7.3 Rencana Program Kegiatan Sektor UMKM 

Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Datail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pendataan dan Pemerataan Bantuan Sektor Umkm 

Pendataan 
seluruh UMKM 

Program 
(2-17-07) 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN USAHA 
MENENGAH, USAHA KECIL, 
DAN USAHA MIKRO 
(UMKM) 

● Melakukan pendataan 
kepada seluruh UMKM di 
Kota Mojokerto 

● Melakukan pendataan 
terkait UMKM yang 
berpotensi untuk 
dikembangakan lebih lanjut 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan Kota 

Mojokerto 

● Bappedalitbang 

● Pelaku UMKM 

     

Kegiatan 
(2-17-07-2.01) 

Pemberdayaan Usaha Mikro 
yang Dilakukan Melalui 
Pendataan, Kemitraan, 
Kemudahan Perijinan, 
Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan 

Sub Kegiatan 
(2-17-07-2.01-01) 

Pendataan Potensi dan 
Pengembangan Usaha 
Mikro 

Penyebaran 
informasi terkait 
bantuan 
terhadap UMKM 

Program 
(2-17-08) 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN UMKM 

● Menyebarkan informasi 
semenarik dan seluas 
mungkin agar pelaku 
UMKM tahu mengenai 
informasi bantuan yang 
diadakan. 

● Memberi spotlight kepada 
para pelaku UMKM yang 
sukses dengan 
memanfaatkan berbagai 
aplikasi pemasaran digital 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan Kota 

Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Pelaku UMKM 
● Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

     

Kegiatan 
(2-17-08-2.01) 

Pengembangan Usaha Mikro 
dengan Orientasi 
Peningkatan Skala Usaha 
Menjadi Usaha Kecil 

Sub Kegiatan 
(2-17-08-2.01-01) 

Fasilitasi Usaha mikro Menjadi 
Usaha kecil dalam 
Pengembangan Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, 
SDM, serta Desain dan 
Teknologi 
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Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Datail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 

Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pendataan dan Pemerataan Bantuan Sektor Umkm 

Pemerataan 
bantuan kepada 
seluruh UMKM 

Program 
(2-17-08) 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN UMKM 

● meratakan bantuan kepada 
seluruh UMKM secara 
bertahap dimulai dari 
UMKM dengan prospek 
yang paling menjanjikan 

● Mempermudah proses dan 
persyaratan dalam 
penerimaan bantuan dari 
kementerian 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan Kota 

Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Swasta 

     

Kegiatan 
(2-17-08-2.01) 

Pengembangan Usaha Mikro 
dengan Orientasi Peningkatan 
Skala Usaha Menjadi Usaha 
Kecil 

Sub Kegiatan 
(2-17-08-2.01-01) 

Fasilitasi Usaha mikro Menjadi 
Usaha kecil dalam 
Pengembangan Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, 
SDM, serta Desain dan 
Teknologi 

Program 
(2-17-07) 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN USAHA 
MENENGAH, USAHA KECIL, 
DAN USAHA MIKRO 
(UMKM) 

     

Kegiatan 
(2-17-07-2.01) 

Pemberdayaan Usaha Mikro 
yang Dilakukan Melalui 
Pendataan, Kemitraan, 
Kemudahan Perijinan, 
Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan 

Sub Kegiatan 
(2-17-07-2.01-03) 

Fasilitasi Kemudahan 
Perizinan Usaha Mikro 

Pemberdayaan 
masyarakat 
terkait 
pemasaran 
digital dan 

Program 
(2-17-07) 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN USAHA 
MENENGAH, USAHA KECIL, 
DAN USAHA MIKRO 
(UMKM) 

● Melakukan kerja sama 
dengan perguruan tinggi 
dan swasta untuk benar-
benar mendorong UMKM 

● Melakukan sosialisasi 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 
perdagangan Kota 

● Bappedalitbang 
● Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

● Perguruan 
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Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Datail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 

Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pendataan dan Pemerataan Bantuan Sektor Umkm 

bantuan yang 
bekerja sama 
dengan 
pemerintah 
daerah atau 
pusat 

Kegiatan 
(2-17-07-2.01) 

Pemberdayaan Usaha Mikro 
yang Dilakukan Melalui 
Pendataan, Kemitraan, 
Kemudahan Perijinan, 
Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan 

terkait variasi produk 
● Memberi sarana atau 

akses pelatihan terkait 
pemasaran online 

● Melakukan seleksi terkait 
jasa pengangkutan yang 
digunakan, baik untuk 
membeli bahan ataupun 
untuk mengirimkan produk 

● Membantu memfasilitasi 
pemasaran melalui 
platform digital 
 

Mojokerto tinggi dan 
swasta 

Sub Kegiatan 
(2-17-07-2.01-05) 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
dengan Para Pemangku 
Kepentingan dalam 
Pemberdayaan 
Usaha Mikro 

Program 
(2-17-08) 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN UMKM 

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan Kota 

Mojokerto 

     

Kegiatan 
(2-17-08-2.01) 

Pengembangan Usaha Mikro 
dengan Orientasi 
Peningkatan Skala Usaha 
Menjadi Usaha Kecil 

Sub Kegiatan 
(2-17-08-2.01-01) 

Fasilitasi Usaha mikro Menjadi 
Usaha kecil dalam 
Pengembangan Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, 
SDM, serta Desain dan 
Teknologi 
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Tabel 7.4 Rencana Program Kegiatan Sektor Pertanian 

Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Detail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 
Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan sistem usaha komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 

Pengembangan sarana 
pertanian 

Program (3-27-02) 
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

● Meningkatkan 
produksi komoditas 
pertanian, 
perkebunan 
perikanan, dan 
peternakan 

● Pelaksanaan uji mutu 
pangan  

● Pemberian sertifikasi 
sebagai jaminan 
kualitas komoditas 

● Penanaman Bibit 
jeruk sebanyak 11 Ha 
di Sungai Rejoto 
untuk mendukung 
Wisata Bahari 

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 

Pertanian Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas 

Kepemudaan, 
Olahraga, dan 
Pariwisata 

● Swasta 

     

Kegiatan (3-27-02-2.05) 

Pengendalian dan Pengawasan 
Penyediaan dan Peredaran 
Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan 
Pakan Ternak Dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Sub Kegiatan  
(3-27-02-2.05-02) 

Pengujian Mutu Benih dan Bibit 
Ternak 

Sub Kegiatan  
(3-27-02-2.05-03) 

Pengawasan Peredaran dan 
Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 

Sub Kegiatan  
(3-27-02-2.05-05) 

Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit 
Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 

Pengembangan 
komoditas unggulan 

Program (3-27-02) 
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

● Meningkatkan mutu 
dan kualitas benih, 
pupuk, obat-obat 
pengendali hama 

● Penggunaan 
teknologi dalam 
mengembangkan 
komoditas 

● Pemilihan lokasi yang 
layak untuk 
meningkatkan mutu 
kualitas komoditas 

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 

Pertanian Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Swasta 

     

Kegiatan  
(3-27-02-2.01) 

Pengawasan Penggunaan Sarana 
Pertanian 

Sub Kegiatan  
(3-27-02-2.01-01) 

Pengawasan Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian Sesuai Dengan 
Komoditas, Teknologi dan Spesifik 
Lokasi 
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Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Detail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 

Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan sistem usaha komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 

Pengembangan 
prasarana pertanian 

Program (3-27-03) 
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
PRASARANA PERTANIAN 

● Penyediaan 
pengangkutan hasil 
komoditas 

● Penataan 
petak/kolam 

● Meningkatan saluran 
irigasi 

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 

Pertanian Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Kelompok Tani 

dan Kelompok 
Pemuda Ikan 
Mojokerto 

     
Kegiatan  
(3-27-03-2.01) 

Pengembangan Prasarana Pertanian 

Sub Kegiatan  
(3-27-03-2.01-03) 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Prasarana 
Pendukung Pertanian  

Pemberdayaan 
kelompok tani dan 
perikanan 

Program (3-27-07) 
PROGRAM PENYULUHAN 
PERTANIAN 

● Penghimbauan 
pengunaan alat 
mesin pertanian agar 
kerja semakin ringan 

● Peningkatan 
kemampuan tani 

● Sosialisasi 
pemanfaatan urban 
farming 

● Sosialisasi 
pembuatan olahan 
komoditas 

● Kerjasama dengan 
swasta dan 
perguruan tinggi 

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 

Pertanian Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Swasta 
● Perguruan 

Tinggi 

     

Kegiatan (3-27-07-2.01) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

Sub Kegiatan (3-27-07-
2.01-01) 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 
Penyuluhan 
Pertanian di Kecamatan dan Desa 

Peningkatan 
pemasaran hasil olahan 
komoditas 

Program (3-27-07) 
PROGRAM PENYULUHAN 
PERTANIAN 

● Pembentukan Badan 
Usaha Milik Petani 

● Pemanfaatan 
marketplace dan e-
commerce dalam 
pendistribusian hasil 
olahan 

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 

Pertanian Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

     
Kegiatan (3-27-07-2.01) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

Sub Kegiatan (3-27-07-
2.01-04) 

Pembentukan Badan Usaha Milik 
Petani 
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Tabel 7.5 Rencana Program Kegiatan Sektor Sosial 

Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Detail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 
Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pelayanan dan Koordinasi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial  

Peningkatan 
pemberdayaan 
Sosial  

Program (1-06-02) 
PROGRAM PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

● Pemberdayaan 
Keluarga Rentan 

● Pemberdayaan 
Wanita Rawan Sosial 
Ekonomi 

● Pemberdayaan 
Disabilitas 

Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Organisasi 

sosial 
kemasyarakata
n 

● Swasta 

     

Kegiatan  
(1-06-02-2.03) 

Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(1-06-02-2.03-03) 

Peningkatan Kemampuan 
Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan 
koordinasi dan 
fungsi lembaga 
sosial  

Program (1-06-02) 
PROGRAM PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

● Kerja sama dengan 
organisasi 
masyarakat dan 
swasta 

● Pemberdayaan 
organisasi 
masyarakat 

Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Organisasi 

sosial 
kemasyarakata
n 

● Swasta 

     

Kegiatan  
(1-06-02-2.03) 

Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(1-06-02-2.03-04) 

Peningkatan Kemampuan 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Peningkatan 
rehabilitasi sosial 

Program (1-06-04) 
PROGRAM REHABILITASI 
SOSIAL 

● Bimbingan mental, 
fisik, spiritual bagi 
Anak Jalanan, anak 
terlantar, korban 
pelecehan seksual 

● Rehabilitasi Tuna 
Sosial  

Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Organisasi 

sosial 
kemasyarakata
n 

● Kepolisian 

     

Kegiatan  
(1-06-04-2.02) 

Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/Aids dan Napza di 
Luar Panti Sosial 
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Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Detail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 

Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pelayanan dan Koordinasi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial  

Sub Kegiatan 
(1-06-04-2.02-01) 

Pemberian Layanan Data dan 
Pengaduan 

● Bimbingan mental 
dan fisik Penyandang 
Disabilitas 

● Melayani 
pengecekan dan 
penelusuran keluarga 
bagi anak terlantar 

Sub Kegiatan 
(1-06-04-2.02-07) 

Pemberian Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual, dan Sosial 

Sub Kegiatan 
(1-06-04-2.02-11) 

Pemberian Pelayanan 
Penelusuran Keluarga 

Peningkatan 
jaminan dan 
perlindungan 
sosial 

Program (1-06-05) 
PROGRAM PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN 
SOSIAL 

● Bantuan Keluarga 
Fakir Miskin 

● Updating data Fakir 
Miskir Kota Mojokerto 

Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Organisasi 

sosial 
kemasyarakata
n 

● Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

     

Kegiatan  
(1-06-05-2.01) 

Pemeliharaan Anak-Anak 
Terlantar 

Sub Kegiatan  
(1-06-05-2.01-01) 

Penjangkauan Anak-Anak 
Terlantar 

Kegiatan  
(1-06-05-2.02) 

Pengelolaan Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan  
(1-06-05-2.02-01) 

Pendataan Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pemberdayaan 
serta 
Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak 

Program (2-08-03) 
PROGRAM PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

● Pelaksanaan 
sosialisasi yang 
terkait dengan 
kesetaraan gender, 
pemberdayaan 
perempuan dan 

Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
Kota Mojokerto 

Bappedalitbang      

Kegiatan  
(2-08-03-2.01) 

Pencegahan Kekerasan 
terhadap Perempuan 
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 



                 ROADMAP PENGUATAN SIDa  
                 Kota Mojokerto 
 
 

7-13 

Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Detail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 

Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pelayanan dan Koordinasi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial  

Sub Kegiatan  
(2-08-03-2.01-01) 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Kebijakan, Program dan 
Kegiatan Pencegahan 
Kekerasan terhadap 
Perempuan  

perlindungan anak 
● Fasilitasi upaya 

perlindungan 
perempuan terhadap 
kekerasan 

Program (2-08-06) 
PROGRAM PEMENUHAN 
HAK ANAK (PHA) 

Pembentukan 
perlindungan anak 
terpadu berbasis 
masyarakat (PATBM) di 
masing-masing 
kelurahan 

Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
Kota Mojokerto 

Bappedalitbang      

Kegiatan  
(2-08-06-2.02) 

Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan Kualitas 
Hidup Anak 
 

Sub Kegiatan  
(2-08-06-2.02-02) 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Pendampingan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
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Tabel 7.6 Rencana Program Kegiatan Sektor Kependudukan 

Tahapan Kode 
Nomenklatur Urusan 

Kota 
Detail Kegiatan Kewenangan Koordinasi Instansi 

Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  

Peningkatan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
pendaftaran 
kependudukan 

Program (2-12-02) 
PROGRAM 
PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

● Updating dan 
pemeliharaan data 
penduduk (termasuk 
warga pendatang) 

● Sosialisasi urgensi dan 
kebermanfaatan 
pendaftaran 
kependudukan 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Pihak Kecamatan 

dan Kelurahan 
     Kegiatan  

(2-12-02-2.01) 
Pelayanan pendaftaran 
penduduk 

Sub Kegiatan  
(2-12-02-2.01-04) 

Peningkatan Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

Peningkatan kerja 
sama pencatatan sipil 

Program (2-12-03) 
PROGRAM 
PENCATATAN SIPIL 

● Penataan administrasi 
kependudukan akta 
catatan sipil 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Kota Mojokerto 
● Bappedalitbang      

Kegiatan  
(2-12-03-2.01) 

Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

Sub Kegiatan  
(2-12-03-2.01-02) 

Peningkatan dalam 
Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

Pengembangan 
pelayanan 
administrasi berbasis 
teknologi  

Program (2-12-04) 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

● Penggunaan platform 
website dan sistem 
informasi dalam 
penginputan data dan 
pelayanan publik 

● kerjasama 
pemanfaatan database 
antar instansi melalui 
bigdatabase 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
     

Kegiatan  
(2-12-03-2.01) 

Pengumpulan Data 
Kependudukan dan 
Pemanfaatan dan 
Penyajian Database 
Kependudukan 
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Tahapan Kode 
Nomenklatur Urusan 

Kota 
Detail Kegiatan Kewenangan Koordinasi Instansi 

Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  

Sub Kegiatan  
(2-12-03-2.01-04) 

Pengolahan dan 
Penyajian Data 
Kependudukan 

Sub Kegiatan  
(2-12-03-2.01-05) 

Kerjasama Pemanfaatan 
Data Kependudukan 

Peningkatan kualitas 
dan inovasi 
pelayanan 
administrasi 

Program (2-12-04) 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

● Kerjasama dengan 
pihak swasta dalam 
pelayanan administrasi 

● Penggunaan data 
kependudukan dalam 
pelayanan publik 
pemerintah 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Swasta 

     

Kegiatan  
(2-12-04-2.03) 

Penyelenggaraan 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Sub Kegiatan  
(2-12-04-2.03-01) 

Koordinasi Antarlembaga 
Pemerintah dan 
Lembaga Non-
Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam Penertiban 
Pelayanan Administrasi 
Kependudukan 

Sub Kegiatan  
(2-12-04-2.03-04) 

Penyelenggaraan 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan 
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Tahapan Kode 
Nomenklatur Urusan 

Kota 
Detail Kegiatan Kewenangan Koordinasi Instansi 

Tahun ke- 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  

Program (2-12-04) 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN  

● Sosialisasi Kebijakan 
dan prosedur 
kepengurusan 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil  

 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Pihak Kecamatan 

dan Kelurahan 
     Kegiatan  

(2-12-04-2.03) 

Penyelenggaraan 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Sub Kegiatan 
(2-12-04-2.03-05) 

Sosialisasi terkait 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Peningkatan 
koordinasi dengan 
lembaga masyarakat 
dan swasta 

Program (2-12-04) 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

● Sosialisasi dan riset 
terkait isu 
kependudukan seperti 
kemiskinan, 
pertumbuhan 
penduduk, usia 
produktif 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Organisasi 

kemasyarakatan 
● Perguruan Tinggi 

     Kegiatan  
(2-12-04-2.03) 

Penyelenggaraan 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Sub Kegiatan  
(2-12-04-2.03-06) 

Kerja Sama Dengan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
Dan Perguruan Tinggi 



                 ROADMAP PENGUATAN SIDa  
                 Kota Mojokerto 
 
 

7-17 

Tabel 7.7 Rencana Program Kegiatan Sektor Wisata dan Hiburan 

Tahapan Kode 
Nomenklatur Urusan 

Kota 
Datail Kegiatan Kewenangan 

Koordinasi 
Instansi 

Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Penambahan 
inovasi terkait 
pariwisata 

Program 
(3-26-02) 

PROGRAM 
PENINGKATAN DAYA 
TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

● Memberi inovasi yang lebih 
banyak mengenai tempat 
wisata yang ada di Kota 
Mojokerto, seperti 
menyediakan paket wisata 
yaitu 2 atau 3 tempat wisata di 
Kota Mojokerto yang dijadikan 
satu paket perjalanan wisata. 

● Menetapkan jadwal evaluasi 
kerja internal (pengelola 
tempat wisata), dan meminta 
masukan serta saran kepada 
pihak terkait untuk memberikan 
evaluasi 

● Membuat kegiatan pameran 
budaya khas Kota Mojokerto 
maupun pameran barang-
barang khas pengrajin di 
sekitar tempat Wisata 

● Mengembangkan wisata bahari 
dengan memanfaatkan potensi 
yang ada di Kota Mojokerto 

● Mengintegrasikan Wisata 
bahari dengan pariwisata 
eksisting lain di Kota 
Mojokerto. 

Dinas 
Kepemudaan, 
Olahraga, dan 

Pariwisata Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Swasta 
● Pengelola wisata 

     

Kegiatan 
(3-26-02-2.01) 

Pengelolaan Daya Tarik 
Wisata Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(3-26-02-2.01-02) 

Perencanaan 
Pengembangan Daya 
Tarik Wisata 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(3-26-02-2.01-03) 

Pengembangan Daya 
Tarik Wisata 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(3-26-02-2.01-04) 

Monitoring dan Evaluasi 
Pengelolaan Daya Tarik 
Wisata Kabupaten/Kota 

Penambahan dan 
perbaikan fasilitas di 
tempat wisata dan 
sekitarnya 

Program 
(3-26-02) 

PROGRAM 
PENINGKATAN DAYA 
TARIK 
DESTINASI 
PARIWISATA 

● Memperbaiki dan 
menghidupkan fasilitas yang 
ada agar tidak kalah dengan 
wisata kota lainnya yang lebih 
unggul 

Dinas 
Kepemudaan, 
Olahraga, dan 

Pariwisata Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 
MenengahPerind
ustrian dan 
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Tahapan Kode 
Nomenklatur Urusan 

Kota 
Datail Kegiatan Kewenangan 

Koordinasi 
Instansi 

Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kegiatan 
(3-26-02-2.03) 

Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

● Mendirikan stan stan makanan 
minuman kuliner dari Kota 
Mojokerto di tempat-tempat 
wisata dengan perizinan yang 
ketat. 

● Mendirikan ruko-ruko disekitar 
tempat wisata sebagai tempat 
berjualan warga sekitar 

Perdagangan 

Sub Kegiatan 
(3-26-02-2.03-03) 

Pengembangan Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(3-26-02-2.03-04) 

Pengadaan/Pemeliharaan
/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Dalam 
Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Bekerja sama 
dengan pemerintah 
daerah atau pusat 
dalam 
pengembangan 
wisata 

Program 
(3-26-03) 

PROGRAM 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

● Bekerja sama dengan Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan dengan 
menyediakan paket souvenir 
pada tempat-tempat wisata, 
seperti pembayaran tiket 
masuk yang sedikit lebih mahal 
namun ketika membeli tiket 
juga akan mendapatkan 
souvenir 

● Bekerja sama dengan pihak 
swasta dalam peningkatan 
kualitas tempat wisata 
terutama dalam penyediaan 
protokol kesehatan 

Dinas 
Kepemudaan, 
Olahraga, dan 

Pariwisata Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan 
Menengah 
Perindustrian dan 
Perdagangan  
● Pihak Swasta 

     

Kegiatan 
(3-26-03-2.01) 

Pemasaran Pariwisata 
Dalam dan Luar Negeri 
Daya Tarik, Destinasi dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(3-26-03-2.01-04) 

Peningkatan Kerja Sama 
dan Kemitraan Pariwisata 
dalam dan Luar Negeri 

Pemberdayaan 
masyarakat sekitar 
tempat wisata 

Program 
(3-26-05) 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

● Mengadakan sosialisasi 
kepada masyarakat untuk 
menumbuhkan kesadaran 
mengenai pentingnya 
pengelolaan bersama objek 

Dinas 
Kepemudaan, 
Olahraga, dan 

Pariwisata Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
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Tahapan Kode 
Nomenklatur Urusan 

Kota 
Datail Kegiatan Kewenangan 

Koordinasi 
Instansi 

Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kegiatan 
(3-26-05-2.01) 

Pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Tingkat Dasar 

wisata untuk meningkatkan 
faktor ekonomi maupun 
melestarikan budaya sebagai 
ciri khas daerah untuk 
menambah daya tarik 
wisatawan Sub Kegiatan 

(3-26-05-2.01-02) 
Peningkatan Peran Serta 
Masyarakat dalam 
Pengembangan 
Kemitraan Pariwisata 

Sub Kegiatan 
(3-26-05-2.01-05) 

Fasilitasi Proses Kreasi, 
Produksi, Distribusi 
Konsumsi dan Konsevasi 
Ekonomi Kreatif 

Promosi tempat 
wisata dan 
keunggulannya 

Program 
(3-26-03) 

PROGRAM 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

● Melakukan promosi sekaligus 
menampilkan rute tour dan 
kuliner dari tempat wisata Kota 
Mojokerto 

● Pembuatan aplikasi/website 
sebagai sarana promosi 
pariwisata di Kota Mojokerto 

 

Dinas 
Kepemudaan, 
Olahraga, dan 

Pariwisata Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas Komunikasi 

dan Informatika 

     

Kegiatan 
(3-26-03-2.01) 

Pemasaran Pariwisata 
Dalam dan Luar Negeri 
Daya Tarik, Destinasi dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(3-26-03-2.01-01) 

Penguatan Promosi 
Melalui Media Cetak, 
Elektronik, dan Media 
Lainnya Baik dalam dan 
Luar Negeri 
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Tabel 7.8 Rencana Program Kegiatan Sektor Pendidikan 

Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Datail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pelaksanaan Pendidikan Saat Pandemi Covid-19 

Pelaksanaan uji 
coba pertemuan 
tatap muka 

Program 
(1-01-02) 

PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

● Melakukan pembelajaran 
tatap muka secara bersesi 

● Memberikan edaran 
persetujuan orang tua dalam 
kegiatan pembelajaran tatap 
muka 

 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota 

Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Pihak sekolah 

     

Kegiatan 
(1-01-02-2.01) 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Dasar 

Sub Kegiatan 
(1-01-02-2.01-23) 

Penyelengaraan Proses Belajar 
dan Ujian bagi Peserta Didik 

Sub Kegiatan 
(1-01-02-2.01-24) 

Penyiapan dan Tindak Lanjut 
Evaluasi Satuan Pendidikan 
Dasar 

Kegiatan 
(1-01-02-2.02) 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama 

Sub Kegiatan 
(1-01-02-2.02-36) 

Penyelengaraan Proses Belajar 
dan Ujian bagi Peserta Didik 

Sub Kegiatan 
(1-01-02-2.02-37) 

Penyiapan dan Tindak Lanjut 
Evaluasi Satuan Pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama 

Pemenuhan fasilitas 
pendidikan yang 
menunjang 
pertemuan secara 
daring 

Program 
(1-01-02) 

PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

● Penyediaan fasilitas seperti 
komputer ataupun laptop 
yang dapat dipinjamkan 
kepada siswa yang memiliki 
kendala dalam pemenuhan 
kebutuhan alat tersebut. 

 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota 

Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
● Pihak sekolah 

     

Kegiatan 
(1-01-02-2.01) 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Dasar 

Sub Kegiatan 
(1-01-02-2.01-16) 

Pengadaan Perlengkapan 
Sekolah 

Kegiatan 
(1-01-02-2.02) 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama 

Sub Kegiatan 
(1-01-02-2.02-16) 

Pengadaan Perlengkapan 
Sekolah 

Bekerja sama 
dengan pihak 
swasta dalam 
pemenuhan 

Program 
(1-01-02) 

PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

● Bekerja sama dengan pihak 
swasta dan perguruan tinggi 
dalam sosialisasi dan riset 
pembelajaran daring 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota 

Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Pihak Swasta dan 

Perguruan Tinggi 
● Pihak sekolah 

     

Kegiatan 
(1-01-02-2.01) 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Dasar 
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Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Datail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 

Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pelaksanaan Pendidikan Saat Pandemi Covid-19 

kebutuhan 
pembelajaran daring 

Sub Kegiatan 
(1-01-02-2.01-16) 

Pengadaan Perlengkapan 
Sekolah 

● Pembuatan aplikasi sebagai 
media pembelajaran daring 
berupa video yang daisertai 
dengan perpustakaan online 
bernama go dikbud  

 

Kegiatan 
(1-01-02-2.02) 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Pertama 

Sub Kegiatan 
(1-01-02-2.02-16) 

Pengadaan Perlengkapan 
Sekolah 

Pemenuhan fasilitas 
untuk pertemuan 
tatap muka 

Program 
(1-01-02) 

PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

● Pemenuhan kebutuhan untuk 
pertemuan tatap muka 
sebagai antisipasi dalam 
adaptasi menghadapi 
pandemi 

 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota 

Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Pihak Sekolah 

     

Kegiatan 
(1-01-02-2.01) 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Dasar 

Sub Kegiatan 
(1-01-02-2.01-16) 

Pengadaan Perlengkapan 
Sekolah 

Kegiatan 
(1-01-02-2.02) 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Pertama 

Sub Kegiatan 
(1-01-02-2.02-16) 

Pengadaan Perlengkapan 
Sekolah 
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Tabel 7.9 Rencana Program Kegiatan Sektor Kesehatan 

Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Datail Kegiatan Kewenangan Koordinasi Instansi 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan Sektor Kesehatan Pada Saat Pandemi Covid-19 

Penambahan 
pekerja kesehatan 

Program 
(1-02-03) 

PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

● Melakukan penambahan 
tenaga dibidang kesehatan 
atau dapat memanfaatkan 
bantuan dari lembaga-lembaga 
mahasiswa kedokteran. 

● Mempublikasikan mengenai 
kebutuhan tenaga kesehatan 
pada media digital baik itu 
website gayatri yang memang 
milik Dinas Kesehatan Kota 
Mojokerto ataupun melalui 
koran dan instagram 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk dan 

Keluarga Bencana 
Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
● Perguruan Tinggi 
● UPT Dinas 

Kesehatan 

     

Kegiatan 
(1-02-03-2.02) 

Perencanaan Kebutuhan dan 
Pendayagunaan Sumberdaya 
Manusia Kesehatan untuk 
UKP dan UKM di Wilayah 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(1-02-03-2.02-02) 

Pemenuhan Kebutuhan 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan sesuai Standar 

Sosialisasi 
masyarakat terkait 
pandemi covid-19 

Program 
(1-02-05) 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
BIDANG KESEHATAN 

● Memberikan sosialisasi yang 
mudah dimengerti masyarakat 
mengenai penggunaan website 
gayatri baik untuk mengakses 
informasi ataupun sebagai 
media mendaftarkan diri untuk 
vaksinasi ataupun swab test. 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk dan 

Keluarga Bencana 
Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
● UPT Dinas 

Kesehatan 

     

Kegiatan 
(1-02-05-2.01) 

Advokasi, Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan 
Peran serta Masyarakat dan 
Lintas Sektor Tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Sub Kegiatan 
(1-02-05-2.01-01) 

Peningkatan Upaya Promosi 
Kesehatan, Advokasi, 
Kemitraan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
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Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Datail Kegiatan Kewenangan Koordinasi Instansi 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengembangan Sektor Kesehatan Pada Saat Pandemi Covid-19 

Optimalisasi peran 
website gayatri 

Program 
(1-02-05) 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
BIDANG KESEHATAN 

● Memberikan infografis 
mengenai gejala dan update 
data covid yang mudah 
dipahami masyarakat dalam 
bentuk digital maupun poster 
yang dapat ditempelkan di 
tempat-tempat yang sering 
menjadi pusat kerumunan 

● Memberikan sosialisasi yang 
mudah dimengerti masyarakat 
mengenai penggunaan 
website gayatri baik untuk 
mengakses informasi ataupun 
sebagai media mendaftarkan 
diri untuk vaksinasi ataupun 
swab test. 

● Mempromosikan pelayanan 
digital kepada masyarakat luas 
disertai dengan tata cara 
penggunaan dan jenis aplikasi 
nya. 

Dinas Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk dan 

Keluarga Bencana 
Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Dinas Komunikasi 

dan Informatika 
● UPT Dinas 

Kesehatan 

     

Kegiatan 
(1-02-05-2.01) 

Advokasi, Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan 
Peran serta Masyarakat dan 
Lintas Sektor Tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Sub Kegiatan 
(1-02-05-2.01-01) 

Peningkatan Upaya Promosi 
Kesehatan, Advokasi, 
Kemitraan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
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Tabel 7.10 Rencana Program Kegiatan Sektor Transportasi 

Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Datail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pengurangan Kemacetan dan Kecelakaan 

Pemenuhan 
fasilitas untuk 
mengurangi 
kecelakaan dan 
kemacetan 

Program 
(2-15-02) 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN 
JALAN (LLAJ) 

● Melakukan sosialisasi mengenai 
aplikasi-aplikasi inovasi 
khususnya SI MANJA KERTO 
agar masyarakat mengetahui 
kondisi jalan yang akan mereka 
lalui 

● Melakukan penutupan ruas jalan 
atau pemberlakuan jalan searah 
ketika lalu lintas dirasa terlalu 
padat 

● Memberi jadwal mengenai 
penerapan jalan satu arah 
misalnya jam 7 sampai jam 5 
hanya ke arah selatan, dan jam 5 
sampai seterusnya hanya ke 
arah utara 

● Koordinasi dengan pihak swasta 
dan pemeliharaan prasarana dan 
perlengkapan jalan 

Dinas 
Perhubungan 

Kota Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Pihak Swasta 

     

Kegiatan 
(2-15-02-2.02) 

Penyediaan Perlengkapan 
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(2-15-02-2.02-02) 

Penyediaan Perlengkapan 
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(2-15-02-2.02-03) 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Prasarana Jalan 

Sub Kegiatan 
(2-15-02-2.02-04) 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan 

Keselamatan Lalu 
Lintas Angkutan 
Jalan (LLAJ) 

Program 
(2-15-02) 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN 
JALAN (LLAJ) 

● Melengkapi dan melakukan 
pemantauan terkait rambu-
rambu lalu lintas  

● Memanfaatkan aplikasi yang 
sudah tersedia dalam 
pemantauan sektor transportasi 

Dinas 
Perhubungan 

Kota Mojokerto 
Bappedalitbang 

     

Kegiatan 
(2-15-02-2.02) 

Penyediaan Perlengkapan 
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(2-15-02-2.02-01) 

Pembangunan Prasarana Jalan 
di Jalan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(2-15-02-2.02-02) 

Penyediaan Perlengkapan 
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 
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Tabel 7.11 Rencana Program Kegiatan Sektor Infrastruktur 

Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Datail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 

Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penyediaan infrastruktur yang merata 

Sosialisasi 
masyarakat 
terkait PDAM 

Program 
(1-03-03) 

PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN AIR 
MINUM 

● Melakukan promosi terkait 
kelebihan PDAM  

● Mempermudah alur 
pendaftaran 

● Memperluas jarringan PDAM 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● PDAM 

     

Kegiatan 
(1-03-03-2.01) 

Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(1-03-03-2.01-09) 

Pembinaan dan Pengawasan 
Terhadap Tarif Air Minum 

Sosialisasi 
masyarakat 
terkait sistem 
pengolahan air 
limbah 

Program  
(1-03-05) 

PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR LIMBAH 

● Sosialisasi kepada 
masyarakat terkait 
pembangunan yang akan 
dilakukan 

● Menanyakan persetujuan 
masyarakat sebelum 
melakukan pembangunan 

● Menyiapkan alternatif jika 
mendapat penolakan 
masyarakat 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Pihak Kecamatan 

dan Kelurahan 

     

Kegiatan 
(1-03-05-2.01) 

Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Air Limbah Domestik 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(1-03-05-2.01-08) 

Sosialisasi dan Pemberdayaan 
Masyarakat Rangka Penyediaan 
Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 

Publikasi dan 
sosialisasi 
produk Rencana 
Dasar Tata 
Ruang (RDTR) 

Program 
(1-03-12) 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

● Mempublikasikan secara 
jelas mengenai RDTR 
sehingga dapat memudahkan 
dalam realisasi tata ruang 

● Kerjasama dengan pihak 
perguruan tinggi/akademik 
dalam memberikan 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 
● Perguruan Tinggi 

     

Kegiatan 
(1-03-12-2.03) 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemanfataan Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 
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Tahapan Kode Nomenklatur Urusan Kota Datail Kegiatan Kewenangan 
Koordinasi 

Instansi 

Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Penyediaan infrastruktur yang merata 

Sub Kegiatan 
(1-03-12-2.02) 

Sistem Informasi Penataan 
Ruang 

sosialisasi kepada 
masyarakat terkait produk 
Rencana Detail Tata Ruang 
(RDTR) 

Penerapan 
insentif-
disinsentif dalam 
tata ruang 

Program 
(1-03-12) 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

● Membuat kebijakan terkait 
insentif disinsentif dalam tata 
ruang 

● Melaksanakan uji coba 
insentif disinsentif 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan 
Ruang, Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman Kota 
Mojokerto 

● Bappedalitbang 

     

Kegiatan 
(1-03-12-2.04) 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Pemanfataan 
Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
(1-03-12-2.04-01) 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemberian Insentif dan 
Disinsentif Bidang Penataan 
Ruang 
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7.2 RENCANA STAKEHOLDER 

 

Gambar 7.1 Rencana Stakeholder Kota Mojokerto 
Sumber: Hasil Rencana, 2021 

Pada bab analisis stakeholder, beberapa instansi telah berkoordinasi 

namun perananan dalam konteks penguatan SIDA masih belum optimal. 

Instansi yang telah menjalin koordinasi adalah: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan Kota Mojokerto 

2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 
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3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto 

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Mojokerto 

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  Kota Mojokerto 

6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kota Mojokerto 

7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Mojokerto 

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto 

9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto 

10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Mojokerto 

11. Dinas Perhubungan Kota Mojokerto 

12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto 

Akan tetapi tidak semua instansi yang ada di Kota Mojokerto telah 

berkoordinasi, selain itu ada 2 sektor yang belum terlibat yaitu sektor swasta 

dan perguruan tinggi. Maka, rencana stakeholder adalah meningkatkan 

koordinasi dan kerja sama antar instansi/lembaga terkait dengan penyusunan 

SIDA Kota Mojokerto. 

Selain itu, pada kondisi eksisting peran terbesar berada pada instansi 

Bappedalitbang dan Sekretaris Daerah karena kedua instansi tersebut adalah 

penyusun dan pengambil kebijakan. Seharusnya peran setiap instansi sama 

besar, yaitu mempunyai peranan yang sama sama penting untuk penguatan 

SIDA. Tiap instansi memiliki peranan yang kuat dalam menentukan kekuatan 

SIDA Kota Mojokerto. Kemudian, sektor swasta dan perguruan tinggi juga 

harus dilibatkan.  

Hubungan dan peran dari stakeholder telah tergambar dengan ilustrasi 

“pohon stakeholder”. Gambar tersebut menjelaskan bahwa seluruh 

stakeholder yang terlibat memiliki peran/partisipasi yang sama penting dan 

sama besarnya. Seluruh stakeholder saling berhubungan, tidak ada yang 

tidak berkoordinasi. Koordinasi/hubungan antar stakeholder digambarkan 

dalam ranting cabang yang saling menghubungkan. Dengan adanya ranting 

dan cabang yang saling menghubungka maka akan meningkatkan penguatan 

SIDA kedepannya. 

 




