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BAB I 
PENDAHULUAN  

 
 

I.1. Latar Belakang 

Menurut World Bank (2001), Local Economic Development (LED) atau 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses pengembangan ekonomi 

yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non 

pemerintah dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih baik berupa 

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal (daerah). 

Menurut Bappenas, kegiatan dan program PEL di daerah harus 

mempertimbangkan empat prinsip dasar PEL yaitu: prinsip pendekatan 

kewilayahan, prinsip pendekatan terpadu, prinsip ekonomi berkelanjutan dan 

prinsip tata kelola yang baik. Prinsip pendekatan kewilayahan menyatakan 

bahwa kegiatan PEL harus memperbaiki tiga hal yakni, (1) sebaran unit ekonomi 

(industri/dagang/hotel/jasa), (2) pengaruh pembangunan ekonomi terhadap 

masyarakat sekitar (penduduk miskin), dan (3) ekonomi kawasan (sentra 

industri/kampung produk unggulan). Prinsip pendekatan terpadu artinya kegiatan 

PEL harus menyeimbangkan empat dasar ekonomi yaitu: (1) Perbaikan daya 

saing industri/Perusahaan, (2) Menarik investasi (pertumbuhan ekonomi), (3) 

Peningkatan kompetensi SDM ( Ketrampilan, pengetahuan & sikap), dan (4) 

Infrastruktur lokal. Prinsip ekonomi berkelanjutan menyatakan bahwa kegiatan 

PEL harus dapat menyerap tenaga kerja, menggunakan bahan baku lokal 

(keberlanjutan), dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Prinsip tata kelola yang baik menyatakan bahwa kegiatan PEL dapat 

memperbaiki proses perencanaan dari bawah, keterlibatan asosiasi dan 

stakeholder, koordinasi antar dinas dan koordinasi dengan pemerintah propinsi 

dan nasional.  

 

Selanjutnya keempat prinsip ini oleh Bappenas dibuatkan seperangkat alat 

penilaian berupa kuesioner dan software RALED. Kuesioner ini terdiri atas enam 

dimensi yang disebut model hexagonal PEL yaitu (1) Dimensi Kelompok 
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Sasaran, (2) Dimensi Faktor Lokasi, (3) Dimensi Kesinergian dan Fokus 

Kebijakan, (4) Dimensi Pembangunan Berkelanjutan, (5) Dimensi Tata 

Pemerintahan, dan (6) Dimensi Proses Manajemen. Setiap dimensi akan diukur 

oleh stake holder ekonomi lokal dan nilai pengukuran akan di bandingkan dengan 

nilai standar yang telah ditetapkan oleh Bappenas yaitu nilai minimal nilai dimensi 

adalah 80 point.  

 

Jika diperhatikan, keenam dimensi PEL model Bappenas sejalan dengan Visi 

Kota Surakarta yaitu " Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, 

Maju dan Sejahtera". Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi "Mewujudkan 

Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan". Misi yang 

terkait langsung dengan PEL kota Surakarta, yaitu: Misi “Wareg” merupakan misi 

untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu 

memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani; Misi “Mapan” diarahkan untuk 

mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan 

berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, 

kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, 

bersih, responsif dan melayani; serta Misi “Papan” diarahkan untuk mewujudkan 

Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta 

berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.  

 

Setelah penetapan dimensi PEL, maka proses berikutnya adalah proses 

pengukuran nilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, dapat 

dibantu dengan perangkat lunak yang telah dikembangkan Bappenas berupa 

software RALED (Rapid Assessment Techniques For Local Economic 

Development). RALED dapat mengolah data penilaian cepat terhadap kondisi 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) suatu daerah. RALED ini adalah perangkat 

lunak yang dimodifikasi dari Metode Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries) yang 

telah dikembangkan sebelumnya oleh FAO.  
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Untuk kebutuhan perencanaan, Bapppeda Kota Surakarta pada tahun 2007 dan 

tahun 2015 telah melakukan penilaian cepat menggunakan perangkat lunak 

RALED. Dari hasil perhitungan cepat tahun 2015, disimpulkan sebagai berikut: 

terdapat lima dari enam dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kota 

Surakarta berada pada kondisi atau status cukup baik, ada satu dimensi memiliki 

nilai di atas 80 dan lima dimensi memiliki nilai antara 50 hingga 80. Berdasarkan 

data tersebut maka dalam rangka Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota 

Surakarta, dimensi Proses manajemen harus mendapatkan perhatian serius. 

Sedangkan status PEL Kota Surakarta adalah Cukup baik dengan nilai total 

sebesar 72,34. Nilai ini merupakan nilai komposit (skor dimensi dikali dengan 

nilai bobot) yang dihasilkan dari enam dimensi PEL yang dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 
Gambar 1 Status Capaian PEL Kota Surakarta tahun 2015 

Selanjutnya keenam dimensi diturunkan menjadi masing-masing tiga elemen 

sehingga total elemen yang dilibatkan sebanyak 18 elemen. Setiap elemen 

memiliki sejumlah indikator yang berbeda-beda sehingga total indikator yang 

dilibatkan dalam model penilaian pengembangan ekonomi lokal sebanyak 87 

indikator. Hasil RALED PEL tahun 2015 juga menghasilkan sejumlah faktor 

pengungkit dihitung berdasarkan skor penilaian dari stakeholder yang dilibatkan 

dalam penilaian PEL. Sejumlah faktor pengungkit yang dihasilkan dapat dilihat 

berikut ini: 
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Tabel 1 Daftar faktor pengungkit ekonomi lokal kota Surakarta hasil 
penilaian tahun 2015 

 
 Dimensi Faktor pengungkit 

1 Kelompok Sasaran  

1.1  Pusat layanan investasi 

1.2  Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi usaha baru 

1.3  Pendampingan dan monitoring oleh pemda kepada pelaku 
baru dan IKM/UKM 

1.4  Kampanye peluang berusaha 

1.5  Promosi produk UMKM/IKM yang disponsori pemda/pusat 

2 Faktor Lokasi  

2.1  Pelatihan tenaga kerja trampil 

2.2  Penguatan peran Lembaga penelitian dalam ekonomi 
lokal 

2.3  Peningkatan kualitas pemukiman 

3 Sinergi dan Fokus Kebijakan 

3.1  Kebijakan Pengembangan keahlian (profesi) 

3.2  Kebijakan informasi bursa tenaga kerja 

3.3  Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/ 
industri 

3.4  Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di 
perdesaan (agropolitan) dan perkotaan 

4 Pembangunan Berkelanjutan 

4.1  Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat lokal 

4.2  Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan 
sistem industri 

4.3  Kebijakan pemda yang berkaitan permasalahan 
lingkungan 

4.4  Pengelolaan dan pendaur ulangan limbah 

5 Tata Pemerintahan 

5.1  Prosedur pelayanan administrasi publik 

5.2  Status Asosiasi industri/komoditi/ Forum Bisnis 

5.3  Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur 

5.4  Restrukturisasi organisasi pemerintah 

6 Proses Manajemen  

6.1  Analisis dan pemetaan potensi ekonomi 

6.2  Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan 
perencanaan 

6.3  Frekuensi dilakukannya diskusi bagi proses pemecahan 
masalah 

6.4  Penilaian terhadap daya saing wilayah 

 

Setelah penetapan faktor pengungkit maka tahap berikutnya adalah penyusunan 

rencana tindak dan pelaksanaan PEL. Pada tahap pelaksanaan PEL harus disertai 

dengan monitoring dan evaluasi kegiatan.  

 



 5 

Monitoring berasal dari kata monitor atau melihat kegiatan yang sedang berjalan 

atau sedang dilaksanakan. Tujuan dari monitoring adalah mendapatkan informasi 

secara berkala atau reguler, dimana informasi tersebut disajikan dalam beberapa 

indikator yang telah dirancang dan disepakati. Dengan pemantauan indikator-

indikator ini maka sebuah program yang telah ditetapkan dalam perencanaan 

dapat dilihat perkembangannya. Atau dengan kata lain, proses monitoring dapat 

memastikan program yang sedang berjalan dalam jalur yang tepat atau sesuai 

dengan perencanaan program. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari proses 

monitoring adalah adanya informasi hambatan yang kemungkinan terjadi ketika 

proses pelaksanaan program.  

 

Berdasarkan teori perencanaan kebijakan kepemerintahan, Dunn (1981) 

menyatakan bahwa kegiatan monitoring mempunyai beberapa fungsi utama. 

Pertama, menjaga ketaatan pemerintah apakah proses manajemen dan 

administrasi telah mengikuti prosedur dan standar yang telah disepakati untuk 

digunakan. Kedua, untuk memastikan, memeriksa atau mengaudit apakah 

sumber daya yang dimiliki dan diarahkan untuk menjalankan program tertentu 

telah dirasakan pihak yang seharusnya menerima. Ketiga, mendapatkan 

informasi dan menghitung hasil perubahan (output atau dampak cepat) yang 

dirasakan masyarakat dari penerapan program yang dijalankan. Dan fungsi 

keempat adalah menjelaskan keberhasilan atau kegagalan (hambatan) 

perencanaan dan program yang telah dijalankan. Komponen yang sangat penting 

dalam kegiatan monitoring adalah penetapan indikator dan target yang 

ditetapkan pada tahap perencanaan.  

 

Kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan pada akhir sebuah program 

atau kegiatan. Sering kali evaluasi dikaitkan dengan penilaian sebuah proses 

(dalam hal ini bisa program kerja atau proses belajar mengajar), apakah proses 

kegiatan / program ini telah mencapai sasaran untuk meningkatkan sesuatu atau 

menurunkan sesuatu tujuan semula. Untuk proses belajar mengajar, maka ada 
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dua evaluasi yaitu evaluasi di awal proses belajar (pre-test) dan evaluasi setelah 

proses (post-tes) lalu dilihat apa ada perubahan selama proses. Hal ini sesuai 

teori dari evaluasi dari Dunn (2000) yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan 

untuk menjawab “apa ada perbedaan yang terjadi setelah dilakukan kebijakan / 

program?“.  

 

Karena kegiatan evaluasi dilakukan pada akhir program, maka evaluasi diarahkan 

untuk menghasilkan informasi dan gambaran nyata terkait manfaat yang 

dirasakan dari sebuah kebijakan atau program yang telah dijalankan. Evaluasi 

bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang 

diharapkan atau tidak. Evaluasi sebaiknya diarahkan pada aspek hasil yang 

dicapai (output) dan dampak yang dirasakan. Persyaratan yang harus dipenuhi 

antara lain: evaluasi dapat dilakukan program itu telah berjalan setidaknya dalam 

suatu periode (tahapan) tertentu sesuai jenis kegiatan/ program yang dijalankan.  

 

Saat ini Pemda Kota Surakarta sedang mengembangkan suatu perangkat 

monitoring dan evaluasi yang dapat mengakomodasi perencanaan pembangunan 

ekonomi yang telah disusun oleh masing-masing OPD yang berkaitan dengan 

bidang ekonomi dan tetap memperhatikan keenam dimensi PEL yang telah 

disusun oleh BAPPENAS.  

 

Monitoring dan evaluasi (monev) pada siklus pelaksanaan PEL dan merupakan 

salah satu kunci keberhasilan PEL di kabupaten dan kota. Tujuan monev untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan dan penerapan 

kebijakan PEL di masa yang akan datang. Kegiatan monev juga ditujukan untuk 

mengidentifikasi persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan 

dilakukan usulan perbaikan terhadap kegiatan. Di sisi lain monev juga dapat 

menemukan beberapa proyek yang berhasil diterapkan atau dijalankan dan 

memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah, maka program tersebut 

dapat dicontoh (replikasi) dan disebarluaskan ke daerah lain yang memiliki 

persoalan sejenis dengan keterbatasan lingkungan yang tidak jauh berbeda.  
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I.2. Maksud dan Tujuan  

Maksud kajian ini adalah melakukan evaluasi apakah kegiatan program semua 

dinas/OPD terkait bidang ekonomi telah sesuai dengan prinsip pembangunan 

ekonomi lokal dari Bappenas yang terdiri: prinsip pendekatan kewilayahan, 

prinsip pendekatan terpadu, prinsip ekonomi berkelanjutan dan prinsip tata kelola 

yang baik.  

Tujuan kajian ini adalah melakukan kajian evaluasi dan monitoring kegiatan atau 

program pengembangan ekonomi lokal Kota Surakarta, dengan kerangka kajian 

dua puluh empat faktor pengungkit hasil perhitungan RALED PEL tahun 2015. 

Dokumen kajian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi umpan 

balik dan dapat memberikan masukan usulan tindakan koreksi atas capaian yang 

masih di bawah target capaian atau untuk meningkatkan prestasi dan perbaikan 

pelaksanaan program.  

 
I.3.  Output dan Ruang Lingkup  

Output dari kajian ini berupa dokumen kajian yang berisi: program kegiatan, 

indikator, nilai pencapaian, termasuk : 

1. Dokumen kajian evaluasi kegiatan dinas dan badan yang terkait dengan 

bidang ekonomi khususnya ruang linkup PEL dengan isi laporan berupa: 

program kegiatan, indikator output, capaian program, dan kendala.  

2. Dokumen kajian ini harus dapat memberikan rekomendasi perbaikan program  

3. Dokumen kajian ini dapat menjelaskan strategi pencapaian program PEL 

sesuai Hasil RALED tahun 2015 berupa: faktor pengungkit dan nilai bobot 

faktor tersebut yang menunjukkan skala prioritas untuk ditangani.  

 

Ruang lingkup monev PEL meliputi : 

1. Kerangka monev PEL 

a. Monitoring kegiatan / program pemerintah kota Surakarta yang berkaitan 

dengan PEL tahun berjalan 2018 
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b. Evaluasi kegiatan / program kota Surakarta yang berkaitan dengan PEL 

tahun 2016 dan 2017 

c. Monev dilaksanakan diarahkan pada Indikator-indikator yang bersifat 

objektif 

2. Jenis dan metode Monev 

a. Evaluasi menggunakan data LKJIP laporan kinerja instansi pemerintah 

(% persentase capaian) dan data laporan ini harus dikaitkan dengan 

kerangka pencapaian kegiatan PEL terdiri atas enam dimensi PEL yang 

telah ditetapkan oleh Bappenas.  

b. Evaluasi diarahkan pada indikator capaian, pencapaian program, 

kendala dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi dihasilkan 

berdasarkan hasil FGD (fokus group discussion) stakeholder terkait  

c. Strategi pencapaian program PEL sesuai Hasil RALED berupa faktor 

pengungkit dan nilai bobot faktor tersebut yang menunjukkan skala 

prioritas untuk ditangani.  
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BAB II 

METODE KAJIAN MONEV PENGEMBANGAN EKONOMI 

LOKAL 

 

II.1.  Lokasi Kegiatan 

Kota Surakarta lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo, secara astronomis 

terletak pada 110°45’15” - 110°45’35” BT dan 7°36’00” - 7°56’00” LS.Luas 

wilayah Kota Surakarta sebesar 44,04 km2 yang terdiri dari 5 wilayah kecamatan 

yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari, 

dimana terdiri dari 51 kelurahan yang mencakup 604 RW, 2.714 RT dan 169.772 

KK.  

 

Permasalahan ini coba dientaskan melalui beberapa program kegiatan 

peningkatan ekonomi masyarakat miskin maupun perbaikan infrastruktur yang 

mempengaruhi perilaku sehat dari masyarakat sekitarnya. Kondisi ini menjadi 

saalah satu perhatian dari program PEL dan menjadi indikator keberhasilan 

pembangunan ekonomi lokal.  

 

II.2.  Langkah-langkah Kegiatan 

Peraturan Menteri Bappenas No 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi 

Pembangunan Nasional, menyebutkan input monev pembangunan harus 

didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan monev dilakukan untuk menilai 

keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran 

kinerja yang tercantum dalam renstra K/L dan RPJMD.  

 

Bappenas tahun 2014 menyebutkan tema pembangunan ekonomi nasional yaitu 

“pemantapan perekonomian Nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat 
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yang berkeadilan”. Kerangka dasar untuk memantapkan perekonomian nasional 

/daerah adalah ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang 

berkeadilan, dengan tiga kerangka pembangunan yaitu:  

1. Pemantapan perekonomian Nasional yang dititikberatkan pada aspek 

pendorong pertumbuhan ekonomi (growth). 

2. Peningkatan stabilitas(stability), yang terdiri atas aspek stabilitas ekonomi 

dan sosial.  

3. Pemerataan yang berkeadilan (equity) yang memberikan kesempatan yang 

sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan 

dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).  

 

II.3.  Tahap Monitoring dan Evaluasi  

Tahap ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pelaksanaan PEL 

di Kota Surakarta. Monev dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam memperbaiki perumusan dan pengambilan keputusan dalam 

arah pengembangan ekonomi lokal. Data yang dikumpulkan dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi persoalan riil di lapangan dan memberikan arah yang 

lebih jelas mengenai tindakan yang telah dilaksanakan dan hambatan apa yang 

dihadapi terutama terhadap rencana aksi yang telah dilakukan. Kegiatan evaluasi 

hanya bisa dilakukan setelah pelaksanaan PEL selesai untuk mengetahui 

apakah strategi dan pelaksanaan mendapatkan hasil yang baik dan dapat 

diperluas atau di replika ke daerah lain atau sektor lain dengan melakukan 

beberapa kali penyesuaian.  

 

Kelengkapan dan akurasi data dan informasi yang diperoleh dalam kegiatan 

monev akan tergantung pada sistem dan metode yang digunakan serta 

instrumen yang digunakan. Karena itu metode dan instrumen harus dipilih secara 

tepat dan harus sederhana sehingga dapat digunakan oleh stakeholder.  
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Metode monitoring yang disusun dalam laporan ini mengacu pada buku Acuan 

penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kabupaten dan Kota yang 

diterbitkan oleh Urban Sector Development Reform Project (USDRP) dan 

Kementerian PU tahun 2012, dengan langkah-langkah. Sebagai berikut: 

1. Identifikasi rencana kegiatan masing-masing OPD 

2. Menentukan instrumen output dari masing-masing kegiatan yang telah 

disusun, instrumen ini dapat dijadikan tolak ukur monitoring efektivitas 

kegiatan yang telah berjalan 

3. Pengumpulan data dan monitoring secara berkala terhadap proses 

pencapaian output PEL dan mencatat masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan PEL 

4. Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh 

5. Mencari kasus praktek yang terbaik dan profil yang sukses dari pelaksanaan 

PEL.  

Identifikasi profil kegiatan tersebut dalam mendorong/mempercepat 

pencapaian tujuan PEL, dan mengumpulkan informasi lebih lanjut 

6. Membuat laporan  

 

Berdasarkan arahan dari Pembangunan ekonomi Daerah oleh BAPPENAS maka 

disusun langkah-langkah penyusunan monev PEL sebagai berikut:  

 

Tabel 2.Tahapan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi 

Lokal Kota Surakarta  

 

TUJUAN ANALISIS DATA TEKNIK  SUMBER DATA 

Tahap 1. Pengumpulan data dan informasi rencana kegiatan dan program PEL di 

kota Surakarta 

Mengumpulkan 
rencana kegiatan 

dan program yang 

pelaksanaan PEL  

- Rencana kegiatan OPD 
terkait PEL 

- Rencana program 

pembangunan PEL 
-  

Review laporan 
kegiatan PEL 

BAPPPEDA 
Dinas  

Institusi 

Terkait 

Identifikasi 

indikator dan 
sasaran kinerja 

dari masing-
masing kegiatan 

- Indikator yang dijadikan 

alat ukur pada kegiatan 
dan program  

- Sasaran yang harus 
dicapai pada masing-

Review laporan 

kegiatan PEL 

BAPPPEDA 

Dinas UMKM 
dan koperasi 

Dinas TK dan 
industri 
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TUJUAN ANALISIS DATA TEKNIK  SUMBER DATA 

dan program 

tersebut 

masing kegiatan dan 

program terkait PEL 

 
 

 

Institusi 

Terkait 

Tahap 2. Pengumpulan data pencapaian kegiatan / program dan analisis 
keterkaitan atarn sektor ekonomi  

Pengumpulan 

data terkait 
program 

penumbuhan 
usaha baru 

termasuk 

investasi daerah 

- laporan pelaksana 

program penumbuhan 
usaha baru  

- laporan pelaksanaan 
peningkatan investasi 

daerah 

 

Review laporan 

kegiatan usaha 
baru 

BAPPPEDA 

Dinas UMKM 
dan koperasi 

Dinas TK dan 
industri 

STP, inkubator 

Badan 
penanaman 

modal daerah 

Pengumpulan 
penduduk miskin 

dan kegiatan 
yang terkait 

- Struktur penduduk miskin 
- Kepadatan penduduk 

- Rencana pengentasan 
kemiskinan 

Analisis sebaran 
Penduduk miskin 

dan program yang 
terkait 

BAPPPEDA 
Dinas tata ruang 

Institusi Terkait 

Pengumpulan 

data terkait 

program 
peningkatan 

ekonomi  

- Laporan kegiatan/program 

tenaga kerja dan industri 

- Laporan kegiatan/ program 
UKM dan Perdagangan 

- Laporan kegiatan terkait 
bisnis on line 

Analisis target dan 

pencapaian  

 

BAPPPEDA 

Dinaskerprin 

DinasKoperasi 
dan UMKM 

Pengumpulan 

data terkait 
inflasi dan 

kemiskinan  

- Laporan kegiatan 

pengendalian harga dan 
pengurangan 

pengangguran 

Analisis target dan 

pencapaian  
 

BAPPPEDA 

Dinaskerprin 

Tahap. 3. Membuat matrik evaluasi program terkait dengan keluaran (output), 

hasil (outcome) dan dampak (impacts) dari pelaksanaan kegiatan / program kota 
Surakarta yang berkaitan dengan PEL dihubungkan dengan indikator capaian PEL 

dari Bappenas 

Melakukan FGD 
dengan 

stakeholder 

- Hasil capaian setiap 
kegiatan dan evaluasi 

Analisis capaian AnalisisSektoral 

Membuat gambar 
relasi antara 

program dengan 
indikator capaian 

PEL Bappenas 

- Gambar relasi antar 
program  

Analisis keterkaitan 
dan kaitan dengan 

target capaian 

FEDEP dan 
BAPPPEDA 

Tahap 4. Membuat masukan usulan tindakan koreksi atas capaian yang masih di 

bawah target capaian 

FGD usulan 

korelsi atas 

capaian 

- Rapat FGD Analisis capaian 

dan usulan 

 

FEDEP dan 

BAPPPEDA  

Pembuatan 
laporan 

Semua bahan hasil analisis 
dan FGD 

 TIM penyusun 
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BAB III 

EVALUASI OUTCOME PEMBANGUNAN EKONOMI 

DAERAH  

 
Pada buku pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diterbitkan oleh 

Bappenas tahun 2014, menyebutkan tema pembangunan ekonomi nasional yaitu 

“pemantapan perekonomian Nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat 

yang berkeadilan”. Di dalam buku tersebut digambarkan kerangka 

Pembangunan Ekonomi Lokal yang menjadi dasar semua program pemerintah 

nasional atau daerah.   

Kerangka dasar dengan dasar yang mengarah “pemantapan perekonomian 

nasional / daerah” adalah ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang 

berkeadilan, dengan tiga kerangka pembangunan yaitu:  

1. Pemantapan perekonomian Nasional/ daerah yang dititikberatkan pada 

aspek pendorong pertumbuhan ekonomi (growth).  

2. Peningkatan stabilitas(stability), yang terdiri atas aspek stabilitas ekonomi 

3. Pemerataan yang berkeadilan (equity) yang memberikan kesempatan yang 

sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan 

dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).  

Untuk kajian evaluasi dan monitoring maka perlu ditetapkan alat ukur kinerja 

pencapaian dari ketiga kerangka pembangunan PEL ini. Secara teori makro 

ekonomi, ketiga kerangka tersebut dapat diukur dan dievaluasi dengan beberapa 

indikator ekonomi daerah outcome base yaitu:  

1. Outcome base pertama: Pemantapan perekonomian Nasional/ daerah 

diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi,  

2. Outcome base kedua: Pemerataan yang berkeadilan (equity) diukur dengan 

Tingkat stabilitas ekonomi yang diukur nilai indeks harga pokok,  

3. Outcome base ketiga: tingkat kemiskinan penduduk, tingkat pengangguran 

yang terjadi didaerah dan isu strategi dan kebijakan daerah.  
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Dengan indikator outcome base tersebut selanjutnya kajian ini akan mencari 

langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun ekonomi daerah. Langkah 

ini adalah  

 Langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

 Langkah untuk mendorong stabilitas ekonomi 

 Langkah untuk mendorong pemerataan berkeadilan melalui penurunan 

tingkat kemiskinan penduduk dan penurunan tingkat pengangguran.  

 

III.1.  Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (growth) 

Pengembangan ekonomi lokal mendorong peran pemerintah untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi kewilayahan. Pertumbuhan ekonomi 

menjadi ukuran penting dalam ukuran penting dalam kinerja perekonomian 

wilayah dan tujuan pembangunan wilayah (PEL). Dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah maka akan ada peningkatan kesejahteraan pada 

masyarakatnya atau menurunnya tingkat kemiskinan, dengan asumsi adanya 

pemerataan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. 

Konsep pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi ekonomi 

suatu wilayah dari tahun ke tahun atau dalam periode tertentu yang dapat diukur 

dalam bentuk persentase (%). Metode yang paling umum digunakan adalah 

pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data PDRB (untuk daerah). 

Data PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan dengan 

tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Dalam laporan 

PEL ini, pertumbuhan ekonomi wilayah menjadi dasar evaluasi pelaksanaan 

PEL. Tujuan digunakannya indikator pertumbuhan ini adalah menjadi data awal 

bagi analisis PEL dan menjadi dasar Pemda untuk mengevaluasi kinerja 

pembangunan ekonomi. 
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Tabel 3. Tingkat pertumbuhan ekonomi (growth) menurut lapangan usaha 

 

Sumber: PDRB Surakarta menurut lapangan usaha 2013-2017 

Ciri ekonomi suatu kota adalah kontribusi dan pertumbuhan ekonomi sektor jasa 

sangat dominan. Hal ini juga terjadi di Kota Surakarta. Tiga sektor dengan 

pertumbuhan ekonomi terbesar ada pada sektor jasa informatika dan 

komunikasi, jasa kesehatan, dan jasa transportasi dan pergudangan. Untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing sektor 

ekonomi dan peningkatan pendapatan penduduk jika dikaitkan dengan hasil 

kajian PEL tahun 2015, diperoleh beberapa faktor pengungkit antara lain: 

1. Pusat layanan investasi 

2. Pendampingan dan monitoring oleh pemda kepada pelaku baru dan 

IKM/UKM 

3. Kampanye peluang berusaha 

4. Promosi produk UMKM/IKM yang disponsori Pemda/ Pemerintah Pusat 

5. Penguatan peran Lembaga penelitian dalam ekonomi lokal 

6. Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan (agropolitan) 

dan perkotaan 

Kategori Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5,03 1,87 1,8 1,17 3,84

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 5,03 1,89 1,8 1,17 3,84

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu 1,77 -2,21 -1,16 -0,93 0,19

3. Perikanan 6,24 -3,21 1,1 0,38 3,48

B Pertambangan dan Penggalian -0,41 -2,29 -2,62 -0,44 -0,39

c Industri Pengolahan 9,02 6,85 3,66 3,71 4,2

D Pengadaan Listrik dan Gas 7,90 2,71 2,51 6,24 4,27

E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang -1,67 2,55 1,77 2,4 5,68

F Konstruksi 3,92 3,65 5,36 6,43 4,96

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 7,44 4,27 4,11 4,55 5,49

H Transportasi dan Pergudangan 10,32 8,38 8,38 5,31 5,7

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,73 6,95 6,18 5,09 4,41

J Informasi dan Komunikasi 8,27 8,94 6,67 6,08 8,95

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,49 4,08 6,41 8,34 4,26

L Real Estat 5,2 6,41 7,22 6,4 5,16

M,N Jasa Perusahaan 9,36 6,86 9,28 8,34 3,97

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 3,88 1,23 6,46 2,34 1,24

P Jasa Pendidikan 7,95 7,98 6,85 3,76 4,52

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,16 12,59 6,26 7,02 6,77

R,S,T,U Jasa Lainnya 6,03 4,25 3,09 5,63 6,86

6,25 5,28 5,44 5,32 5,33Produk Domestik Regional Bruto
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III.2.  Peningkatan Stabilitas Ekonomi.  

Stabilitas ekonomi ini dapat dilihat dari tingkat Inflasi harga kebutuhan pokok. IHK 

digunakan untuk menghitung harga rata-rata dari barang dan jasa yang 

dikonsumsi oleh rumah tangga (household). Ada 7 kelompok yang masuk ke 

dalam jenis penghitungan tersebut diantaranya bahan makanan; makanan jadi, 

minuman, rokok, dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, 

rekreasi dan olahraga; transpor dan komunikasi. 

Tabel 4. Indeks harga konsumen dan Inflasi/Deflasi 2016 

(dasar IHK 2012=100) 

 

 

Perkembangan inflasi Kota Surakarta pada tahun  2016 tercatat sebesar 2,15 

persen year of year (yoy) atau dengan kata lain Inflasi rata-rata sebesar 2,15 

persen.  Realisasi ini masih di bawah capaian inflasi  Jawa Tengah sebesar rata-

rata 2,36 persen dan capaian inflasi Nasional sebesar rata-rata 3,30 persen yoy. 

Pada tahun tersebut inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 0,62 month 

to month. 

  

IHK Inflasi Kalender YoY IHK Inflasi Kalender YoY

Januari 2016 123,62 0,51 0,51 4,14 120,45 0,52 0,52 3,29

Februari 123,51 -0,09 0,42 4,42 120,32 -0,11 0,41 4,13

Maret 123,75 0,19 0,62 4,45 120,82 0,42 0,83 4,43

April 123,19 -0,45 0,16 3,59 120,59 -0,19 0,63 3,87

Mei 123,48 0,24 0,40 3,33 120,64 0,04 0,68 3,53

Juni 124,29 0,66 1,06 3,45 120,91 0,22 0,90 3,21

Juli 125,15 0,69 1,76 3,20 121,66 0,62 1,53 2,87

Agustus 125,13 -0,02 1,74 2,79 121,36 -0,25 1,28 2,41

September 125,41 0,22 1,97 3,08 121,43 0,06 1,34 2,93

Oktober 125,59 0,14 2,11 4,14 121,31 -0,10 1,24 2,56

Nopember 126,18 0,47 2,59 3,57 122,04 0,60 1,84 2,85

Desember 126,71 0,42 3,30 3,03 122,41 0,30 2,15 2,15

Tingkat Inflasi 3,03 3,03 2,15 2,15

Bulan
Nasional Surakarta
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Tabel 5. Tabel Indeks harga konsumen dan Inflasi/Deflasi 2017 

(dasar IHK 2012=100) 

 

 

Perkembangan inflasi Kota Surakarta pada tahun 2017 tercatat sebesar 3,1 

persen year of year (yoy) atau mengalami kenaikan sedikit dari tahun 2016 

sebesar 2,15%. Realisasi ini masih di bawah capaian inflasi beberapa kota di 

Jawa Tengah seperti kota Semarang 3,64 % dan Kota Purwokerto 3,91%. Nilai 

ini juga lebih rendah dari propinsi Jawa Tengah sebesar rata-rata 2,71 persen 

yoy. Pada tahun 2017 inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 1,16% 

month to month. 

 

Langkah-langkah untuk mendorong stabilitas ekonomi lokal jika dikaitkan dengan 

hasil kajian PEL tahun 2015, diperoleh beberapa langkah-langkah yang dapat 

dilakukan yang untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok antara lain:  

1. Analisis dan pemetaan potensi ekonomi, khususnya pembenahan struktur 

pasar kebutuhan pokok yang bersifat oligopoli agar tercipta keseimbangan 

harga yang wajar dan tidak mengganggu daya beli masyarakat lokal.  

2. Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri, 

dengan tujuan peningkatan produksi industri yang menghasilkan produk 

kebutuhan pokok masyarakat (tekstil, batik, industri makanan, minuman) 

Propinsi

Cilacap Purwokerto Kudus Surakarta Semarang Tegal Jawa Tengah

Januari 2017 1,60 1,05 1,36 1,16 1,11 0,98 1,16

Februari 0,69 0,56 0,93 0,48 0,44 0,32 0,51

Maret -0,11 -0,01 -0,05 -0,15 -0,14 -0,11 -0,12

April 0,01 -0,04 0,05 0,12 0,22 0,19 0,15

Mei 0,59 0,66 0,80 0,33 0,59 0,74 0,58

Juni 0,99 0,98 0,55 0,87 0,37 0,9 0,61

Juli -0,44 0,19 -0,33 0,10 0,31 0,15 0,14

Agustus -0,23 -0,54 -0,16 -1,02 -0,48 -0,3 -0,51

September 0,25 -0,06 0,10 -0,06 0,34 0,12 0,2

Oktober 0,02 0,09 -0,09 0,01 -0,15 0,21 -0,06

Nopember 0,39 0,39 0,35 0,15 0,3 0,28 0,29

Desember 0,60 0,57 0,60 1,10 0,68 0,49 0,71

Inflasi 2017 4,41 3,91 4,17 3,1 3,64 4,03 3,71

Bulan
Kota Jawa Tengah
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3. Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan, khususnya 

diarahkan pada perencanaan pengembangan infrastruktur, logistik, jalan, 

gudang, distributor dan pengecer.  

4. Frekuensi dilakukannya diskusi bagi proses pemecahan masalah terutama 

dikaitkan dengan sistem distribusi barang  

5. Membuat sistem pemantauan dan evaluasi cepat untuk melihat ketersediaan 

barang dan perkembangan harga  

 

III.3.  Tingkat Kemiskinan Penduduk 

Teori ekonomi makro melihat tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena 

rendahnya pendapatan perkapita (per orang) dimana pendapatan perkapita yang 

rendah terjadi karena investasi perkapita (investasi sektor ekonomi) yang juga 

rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan 

domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat 

kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah 

lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (Nurkse, 

1952). 

Dari sudut pandang PEL, tingkat kemiskinan yang tinggi tidak semata-mata 

disebabkan karena investasi perkapita yang rendah dan permintaan domestik 

perkapita yang rendah pula. PEL juga melihat dari sisi kesenjangan sosial antar 

penduduk sehingga cara menghitung penduduk miskin harus dilihat orang-per 

orang atau pendapatan setiap keluarga.   

 

Karena itu PEL dalam menghitung tingkat kemiskinan penduduk salah satu 

indikator kemiskinan yang dikeluarkan BPS, dimana badan ini menggunakan 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari 

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan 

yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung 

Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).  
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Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan 

(GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang 

disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita per hari. Garis Kemiskinan Non- 

Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, 

pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Berikut ini hasil kajian yang 

dilakukan oleh BPS kota Surakarta.  

 

Tabel 6. Garis kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Surakarta, Tahun 

2010-2017 

 

Sumber: BPS Kota Surakarta 

 

Dari data tabel di atas, terlihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Kota 

Surakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2017 terus mengalami penurunan dari 

13,96% tahun 2010 menjadi 10,65% tahun 2017. Hanya saja jumlah penduduk 

miskin tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 200 penduduk miskin, tetapi tahun 

2017 jumlah penduduk ini mengalami penurunan kembali sebesar 1.010 orang.  

 

Langkah kongkrit untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dan 

kesenjangan sosial, berdasarkan hasil Raled PEL tahun 2015 adalah: 

1. Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat lokal  

2. Peningkatan kualitas pemukiman terutama daerah penduduk miskin 

3. Kebijakan pemda yang berkaitan permasalahan lingkungan dan kesenjangan 

sosial 

Jumlah %

2010 306.584 69805 13,96

2011 326.233 64498 12,90

2012 361.517 60745 12,00

2013 403.121 59679 11,74

2014 385.467 55920 10,95

2015 406.840 55710 10,89

2016 430.293 55910 10,88

2017 448.062 54900 10,65

Tahun
Garis 

Kemiskinan (Rp)

Penduduk Miskin
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III.4.  Tingkat Pengangguran Yang Terjadi Di Daerah 

Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang 

mencari kerja. Sedangkan pengangguran tertutup adalah orang yang bekerja 

kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha 

mendapatkan pekerjaan yang layak. Berikut ini data penduduk Kota Surakarta 

yang merupakan pengangguran terbuka : 

Tabel 7. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas tahun 2017 

 

Sumber data BPS kota Surakarta 

Langkah konkrit untuk mengurangi pengangguran terbuka dan tertutup adalah 

meningkatkan kesempatan kerja khususnya bagai tenaga kerja muda adalah: 

1. Kebijakan informasi bursa tenaga kerja 

2. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi usaha baru 

3. Pendampingan dan monitoring oleh pemda kepada pelaku baru dan 

IKM/UKM 

4. Pelatihan tenaga kerja trampil  

5. Kebijakan Pengembangan keahlian (profesi) 

 

 

 

 

Laki-laki Perempuan Jumlah

Angkatan Kerja 147.504            124.023       271.527       

Bekerja 140.951 118.443       259.394       

Pengangguran Terbuka 6.553 5.580            12.133          

Bukan Angkatan Kerja 49.584              89.662          139.246       

Sekolah 24.899 25.440          50.339          

Mengurus rumah tangga 10.999 56.581          67.580          

Lainnya 13.686 7.641            21.327          

197.088            213.685       410.773       

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja 74,84 58,04 66,10

Tingkat Pengangguran 4,44 4,50 4,47

Jumlah 

Kegiatan Utama
Jenis Kelamin
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BAB IV 
KERANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL DAN 

EVALUASI KEGIATAN OPD  
 
 
 
IV.1.  Rencana Program Pembangunan Ekonomi Lokal 

Rencana program pengembang PEL disusun berdasarkan hasil RALED yang 

telah dilakukan pada tahun 2015 dengan hasil faktor pengungkit sebagai berikut:  

 

Untuk pembangunan dimensi pertama kelompok sasaran dari PEL maka 

terdapat lima program (faktor pengungkit) yang harus diprioritaskan adalah:  

1.1 Pusat layanan investasi 

1.2 Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi usaha baru 

1.3 Pendampingan dan monitoring oleh pemda kepada pelaku baru dan 

IKM/UKM 

1.4 Kampanye peluang berusaha 

1.5 Promosi produk UMKM/IKM yang disponsori pemda/pusat 

 

Pembangunan dimensi kedua PEL Faktor Lokasi maka terdapat tiga program 

yang menjadi prioritas yaitu:  

2.1 Pelatihan tenaga kerja trampil  

2.2 Penguatan peran Lembaga penelitian dalam ekonomi lokal 

2.3 Peningkatan kualitas pemukiman 

 

Pembangunan dimensi ketiga PEL Fokus Kebijakan maka terdapat empat 

program yang menjadi prioritas yaitu 

3.1 Kebijakan Pengembangan keahlian (profesi) 

3.2 Kebijakan informasi bursa tenaga kerja 

3.3 Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/ sentra industri  

3.4 Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan 

(agropolitan) dan perkotaan 
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Pembangunan dimensi empat PEL Pembangunan Berkelanjutan maka 

terdapat empat program yang menjadi prioritas yaitu 

4.1 Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat lokal  

4.2 Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri 

4.3 Kebijakan pemda yang berkaitan permasalahan lingkungan 

4.4 Pengelolaan dan pendaur ulangan limbah 

 

Pada dimensi ini dievaluasi adalah Kegiatan penguatan sentra IKM yang 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat lokal atau penduduk miskin yaitu 

bantuan penguatan sentra IKM kain perca dan sangkar burung 

 

Pembangunan dimensi lima PEL Tata Pemerintahan maka terdapat empat 

program yang menjadi prioritas yaitu 

5.1 Prosedur pelayanan administrasi publik 

5.2 Status Asosiasi industri/komoditi/ Forum Bisnis 

5.3 Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur 

5.4 Restrukturisasi organisasi pemerintah 

 

Pembangunan dimensi Enam PEL Proses Manajemen maka terdapat empat 

program yang menjadi prioritas yaitu 

6.1 Analisis dan pemetaan potensi ekonomi 

6.2 Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan 

6.3 Frekuensi dilakukannya diskusi bagi proses pemecahan masalah 

6.4 Penilaian terhadap daya saing wilayah 

 

Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan 

 
IV.2.  Rencana kegiatan OPD tahun 2016 dan 2017 terkait PEL 
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Faktor pengungkit dari keenam dimensi PEL selanjutnya dikaitkan dengan 

program kegiatan OPD tahun 2016 dan tahun 2017 untuk dilihat keterkaitannya 

dengan PEL:  

Tabel 8. Hubungan faktor pengungkit dengan Program kerja OPD 

 
No Faktor pengungkit Program  Output OPD 

Indikator Satuan 

1.1 Pusat layanan 
investasi 

Penyusunan sistem 
informasi terhadap 
layanan publik (2th) 

Jenis layanan yang 
berbasis teknologi 
informasi 

sistem DPMPTSP 

  Program Peningkatan 
Iklim Investasi dan 
Realisasi Investasi (2th) 

Indeks kepuasan 
Masyarakat (IKM)  
Bidang pelayanan 
perijinan kategori 
baik 

% DPMPTSP 

1.2 Fasilitasi pelatihan 
kewirausahaan bagi 
usaha baru 

Meningkatkan 
kesempatan  
kerja/perluasan kerja dan  
mengurangi 
pengangguran 

Besaran tenaga 
kerja yang 
mendapatkan 
pelatihan 
kewirausaha-an 

% Disnakerprin 
 

  Penyelenggaraan 
pelatihan kewirausahaan 

Wirausaha Baru unit DiskopUKM 

  Fasilitasi pengembangan 
inkubator teknologi dan 
bisnis 

Tersedianya 
Wirausaha Baru 
Yang Mempunyai 
Skill dan Mampu 
Bersaing 

orang STP 

1.3 Pendampingan dan 
monitoring oleh 
pemda kepada 
pelaku baru dan 
IKM/UKM 

Perluasan penerapan 
standart produk industri 
manufaktur 

  Disnakerprin 

Fasilitasi pengembangan 
Usaha Kecil Menengah 

UMKM naik level % DiskopUKM 

Program Pembinaan 
pedagang kaki lima dan 
asongan 

Cakupan bina 
kelompok 
pedagang/ usaha 
informal 

% Dindag 

Kegiatan penyuluhan 
peningkatan disiplin 
pedagang kaki lima dan 
asongan 

Penataan, 
Pemantau-an serta 
pengendalian 

kali Dindag 

Kegiatan penataan 
tempat berusaha bagi 
pedagang kaki lima dan 
asongan 
 

Jumlah lokasi 
Pedagang Kaki 
Lima yang ditata 

lokasi Dindag 

  Pelayanan BLUD Meningkatnya 
jumlah penerima 
jasa layanan 
BLUD Solo 
Technopark 

orang STP 
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Tabel 8. Hubungan faktor pengungkit dengan Program kerja OPD (lanjutan) 

No Faktor pengungkit Program  Output OPD 

Indikator Satuan 

1.4 Kampanye peluang 
berusaha 

Pengembangan potensi 
unggulan daerah (2 th) 

jumlah kegiatan 
promosi 
potensi dan 
peluang 
investasi kota 
Surakarta 

Keg DPMPTSP 

  Penyelenggaraan 
pameran investasi (2 th) 

jumlah LoI yang 
diperoleh dari 
kegiatan 
pameran investasi 
kota 
Surakarta 

dok DPMPTSP 

1.5 Promosi produk 
UMKM/IKM yang 
disponsori 
pemda/pusat 

Meningkatkan 
pertumbuhan IKM dan 
industri potensial sebagai 
daya ungkit pertumbuhan 
ekonomi daerah 

Persentase IKM, 
yang telah 
mengikuti pameran 
promosi produk. 

% Disnakerprin 

  Penyelenggaraan 
promosi produk Usaha 
Mikro Kecil & menengah 

UKM yang 
mengikuti  
promosi produk 

unit DiskopUKM 

  Pengembangan sarana 
pemasaran produk 
Usaha Mikro 

Jejaring 
pemasaran bagi 
UMKM 

kegiatan DiskopUKM 

  Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Ekspor 
(pameran/promosi 
produk) 

Jumlah UMK yang 
telah mengikuti 
pameran/ promosi 
produk 

unit Dindag 

  Program Peningkatan 
Efisiensi Perdagangan 
Dalam (pameran/promosi 
produk 

Jumlah UMK yang 
telah mengikuti 
pameran/ promosi 
produk 

unit Dindag 

  Pelaksanaan promosi 
pariwisata nusantara di 
dalam dan di luar negeri 
(2 th) 

Jumlah 
pelaksanaan 
promosi 

kali Dinas 
pariwisata 

  Pengembangan jaringan 
kerja sama promosi 
pariwisata (2 th) 

Jumlah MOU 
kerjasama 

kegiatan Dinas 
pariwisata 

  Analisa pasar untuk 
promosi dan pemasaran 
objek pariwisata (2007 

Jumlah Dokumen 
analisa pasar 

doc Dinas 
pariwisata 

  Peningkatan fasilitasi 
terwujudnya kerjasama 
strategis antar usaha 
besar dan Usaha Kecil 
Menengah (2 th) 

Dokumen 
kesepakatan 
peminatan kerja-
sama 
antar usaha besar, 
kecil, dan 
menengah dengan 
rencana tindak 
lanjut 
pengembangan 

doc DPMPTSP 
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Tabel 8. Hubungan faktor pengungkit dengan Program kerja OPD (lanjutan) 

No Faktor pengungkit Program  Output OPD 

Indikator Satuan 
2.1 Pelatihan tenaga kerja 

trampil  
Memberikan pelatihan  
pencari kerja agar 
mempunyai kompetensi  
sesuai kebutuhan pasar 
kerja 

Besaran tenaga kerja 
yang mendapatkan  
pelatihan berbasis  
kompetensi 

% Disnakerprin 
 

  Pendidikan dan pelatihan 
keterampilan bagi pencari 
kerja 

Tersedianya Tenaga 
Kerja Terampil dan 
Siap 
Kerja di Industri 

orang STP 

2.2 Penguatan peran 
Lembaga penelitian 
dalam ekonomi lokal 

Menyusun rencana induk 
kelitbangan 
melibatkan akademisi, 
bisnis, 
pemerintah, dan komunitas 

   

  Penguatan kemampuan 
industri berbasis 
teknologi 

Jumlah produk 
prototype inovasi 
tekhnologi yang 
dihasilkan (60 
produk); 
 

produk Bapppeda 

   Jumlah 
implementasi 
prototype inovasi 
teknologi yang 
dihasilkan (5) 

produk Bapppeda 

  Kegiatan fasilitasi 
pengem-bangan dan 
penerapan hasil 
penelitian 

Tersedianya produk 
prototype inovasi 
teknologi yang 
dihasilk-an 

produk Bapppeda 

   Terimplementasinya 
prototype inovasi 
teknologi yang 
dihasilk-an 

 Bapppeda 

2.3 Peningkatan 
kualitas pemukiman 

Koordinasi perencanaan 
air minum, drainase dan 
sanitasi perkotaan 

Tersusunnya 
dokumen 
evaluasi kinerja 
strategi 
sanitasi kota 

doc Bapppeda 

3.1 Kebijakan 
Pengembangan 
keahlian (profesi) 

    

3.2 Kebijakan informasi 
bursa tenaga kerja 

   Disnakerprin 
 

3.3 Kebijakan 
pembangunan 
kawasan industri 
hinterland/ sentra 
industri  

Pemberdayaan 
masyarakat  
dalam pembangunan  
kewilayahan. 

Persentase klaster  
industri yang 
berkem-bang.  

% Disnakerprin 

  Pelatihan manajemen 
pengelolaan koperasi/ 
KUD 

Pengurus koperasi 
yang 
kompeten 

orang DiskopUKM 

  Fasilitasi kerjasama 
dengan dunia usaha/ 
lembaga sentra 

Tersusunnya profil 
klaster/ sentra Kota 
Surakarta 

doc Bapppeda 
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Tabel 8. Hubungan faktor pengungkit dengan Program kerja OPD (lanjutan) 

No Faktor pengungkit Program  Output OPD 

Indikator Satuan 
  Pembinaan kelompok 

masyarakat pembangunan 
desa 

Tersusunnya 
dokumen 
Renum TMMD dan 
Karya Bhakti 
Daerah 

doc Bapppeda 

  Pengembangan objek 
pariwisata unggulan (2th) 
 

Jumlah 
pengembangan 
destinasi 
pariwisata 

buah Dinas 
pariwisata 

3.4 Kebijakan 
pengembangan 
pusat pertumbuhan 
di perdesaan 
(agropolitan) dan 
perkotaan 

Koordinasi perencanaan 
penanganan pusat-pusat 
industri 

Tersusunnya 
Laporan 
RAD SIDa 

doc Bapppeda 

  Koordinasi perencanaan 
penanganan pusat-pusat 
pertumbuhan ekonom 

Tersusunnya 
dokumen 
revitalisasi 
infrastruktur 
pariwisata dalam 
rangka 
pengembangan 
ekonomi 
masyarakat 

doc Bapppeda 

  Pembangunan pasar 
pedesaan 

Jumlah Pasar 
tradisional yang 
refresentatif 

pasar Dindag 

  Program pembangunan 
infrastruktur pedesaan 

Persentase pasar 
rakyat yang 
memenuhi persya-
ratan 

% Dindag 

  Pembangunan pasar 
darurat/Sementara Pasar 
Klewer 

Sewa Alun - alun 
sebagai pasar 
darurat Klewer 

tahun Dindag 

  Pembangunan/peningkatan 
infrastruktur STP 

Pembangunan 
jalan masuk 
kawasan sampai 
gedung inkubator 

m STP  

  Program Pengembangan 
Wilayah Strategis dan 
Cepat tumbuh 

Persentase 
tersedianya 
prasarana umum di 
kluster ekonomi 
kreatif 

% DPUPR 

  a. Pengembangan daerah 

tujuan wisata  

Jumlah tempat 
wisata yang 
dikembangkan 

buah  

4.1 Kontribusi PEL 
terhadap peningkatan 
kualitas hidup dan 
kesejahteraan 
masyarakat lokal 

Penyusunan masterplan 
penanggulangan 
kemiskinan 

Tersusunnya 
Perwali SPKD 
Tahun 2016-2020 

doc Bapppeda 
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Tabel 8. Hubungan faktor pengungkit dengan Program kerja OPD (lanjutan) 

No Faktor 
pengungkit 

Program  Output OPD 

Indikator Satuan 

  Penanggulangan kurang 
energi protein (KEP), 
anemia gizi besi, gangguan 
akibat kurang yodium 
(GAKY) 

Tersusunnya laporan 
GAKY 

doc  

  Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

persentase 
ketersediaan 
dokumen 
perencanaan sosial 
budaya sesuai 
amanat pemerintah 

% Bapppeda 

  Fasilitasi kerjasama 
dengan dunia 
usaha/lembaga 

Terselenggaranya 
sosialisasi Rencana 
Aksi Pengembangan 
Ekonomi Lokal (PEL), 
workshop bidang 
FEDEP, dan temu 
FEDEP 
SUbosukawonosraten 

kegiatan Bapppeda 

4.2 Pengembangan 
industri pendukung 
untuk 
keberlanjutan 
sistem industri 

    

4.3 Kebijakan pemda 
yang berkaitan 
permasalah-an 
lingkungan 

Koordinasi perencanaan air 
minum, drainase dan 
sanitasi 
perkotaan 

Tersusunnya 
Rencana 
Induk Air Limbah  

doc Bapppeda 

   Tersusunnya 
dokumen 
AMDAL IPAL 
Semanggi, dan IPAL 
wilayah tengah 

doc Bapppeda 

  Fasilitasi kerjasama 
dengan dunia 
usaha/lembaga 

Terselenggaranya 
sosialisasi Rencana 
Aksi Pengembangan 
Ekonomi Lokal (PEL), 
workshop bidang 
FEDEP, dan temu 
FEDEP 
SUbosukawonosraten 

kegiatan Bapppeda 

  Perencanaan 
pengembanganinfrastruktur 

Perencanaan DED 
Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh 

Doc 
kawasan 

DPUPR 

4.4 Pengelolaan dan 
pendaur ulangan 
limbah 

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan pasar 

persentase pasar 
yang memiliki sarana 
dan prasara-na 
kebersihan 

% Dindag 

5.1 Prosedur 
pelayanan 
administrasi publik 

Penyusunan kebijakan 
kependudukan 

Terselenggaranya 
pelayanan dan 
pencetakan doku- 
men kependudukan 

bulan Dispenduk-
capil 
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Tabel 8. Hubungan faktor pengungkit dengan Program kerja OPD (lanjutan) 

No Faktor pengungkit Program  Output OPD 

Indikator Satuan 

  Penyediaan informasi yang 
dapat diakses masyaraka 

Relasi On line 
pelayanan Akte 
Kelahiran dan tersaji-
nya Informasi dalam 
Web Dinas untuk 
pelayanan On lin 

tahun Dispenduk-
capil 

5.2 Status Asosiasi 
industri/komoditi/ 
Forum Bisnis 

    

5.3 Reformasi sistem 
insentif 
pengembangan 
SDM aparatur 

    

5.4 Restrukturisasi 
organisasi 
pemerintah 

    

6.1 Analisis dan 
pemetaan potensi 
ekonomi 

Penyusunan perencanaan 
pengembangan ekonomi 
masyarakat 

Tersusunnya 
Rencana 
Aksi Pengembangan 
Ekonomi Kreatif 
2016-2021 

doc Bapppeda 

6.2 Penggunaan hasil 
evaluasi dalam 
perbaikan 
perencanaan 

Program pengembangan 
data/informasi/statistik 
daerah 

Buku Kota dalam 
angka 

buku Bapppeda 

  Program pengembangan 
data/informasi/statistik 
daerah 

Tersusunnya 
dokumen 
analisisi komposisi 
konsumsi Kota 
Surakarta 

buku Bapppeda 

  Program Perencanaan 
Pengembangan Kota-kota 
menengah dan besar 

Persentase 
ketersediaan data 
perencanaan sesuai 
standar kebutuhan 
layanan data 

% Bapppeda 

6.3 Frekuensi 
dilakukannya 
diskusi bagi proses 
pemecahan 
masalah 

Penyusunan rancangan 
RPJMD 

Tersusunnya 
Dokumen 
PErda RPJMD Tahun 
2016-2021 

doc Bapppeda 

Penetapan RPJMD Tersusunnya 
dokumen 
revisi perda RPJPD 
Tahun 2005-2025 

doc Bapppeda 

Penyelenggaraan 
musrenbang RPJMD 

Terselenggaranya 
musrenbang RPJMD 
Kota Surakarta 
Tahun 
2016-2021 

orang Bapppeda 

6.4 Penilaian terhadap 
daya saing wilayah 
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IV.3.  Evaluasi Program kegiatan OPD tahun 2016 dan 2017 yang dikaitkan 

dengan PEL 

Setelah mendapatkan gambaran program-program OPD pada tahun 2016 dan 

2017 yang dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi lokal, maka 

tahap berikutnya adalah menyusun evaluasi pelaksanaan program tersebut 

dengan melihat output dan indikator yang dijanjikan dengan capaian yang telah 

dihasilkan. Berikut ini Tabel 4 yang menguraikan hasil evaluasi capaian Indikator 

kinerja program dari masing-masing OPD terhadap capaian PEL kota Surakarta: 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL 

 
No Faktor 

pengungkit 
Program  output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2006 2017 2016 2017 Status capaian 

1.1 Pusat layanan 
investasi 

Penyusunan sistem 
informasi terhadap 
layanan publik (2th) 

Pertumbuhan jenis 
layanan yang 
berbasis teknologi 
informasi 

% 100 100 100 100 Sangat tinggi 
Target RPMJ 
2021 = 100% 

DPMPTSP 
(urusan 
penanaman 
modal) 

  Program 
Peningkatan Iklim 
Investasi dan 
Realisasi Investasi 
(2th) 

Indeks kepuasan 
Masyarakat (IKM)  
Bidang pelayanan 
perijinan kategori 
baik 

% 90 90 93,21 81,27 Tinggi 
(mengalami 
penurunan 
kepuasan) 
Target RPMJ 
2021 = 91,5% 

DPMPTSP 
(urusan 
penanaman 
modal) 

  Program pelayanan 
Perizinan  

Banyaknya  
dokumen perizinan 
yang diterbitkan 

dok  10.000,00 10.598 8.967 Sedang 
Target RPMJ 
2021 = 12.000 dok 

DPMPTSP) 

1.2 Fasilitasi 
pelatihan 
kewirausahaan 
bagi usaha baru 

Meningkatkan 
kesempatan kerja/ 
perluasan kerja dan 
mengurangi 
pengangguran 

Besaran tenaga 
kerja yang 
mendapatkan 
pelatihan 
kewirausahaan 

%  98,36 0 0 Tidak ada 
kegiatan 
Target RPMJ 
2021 = 96,77% 

Disnakerprin 
 

  Penyelenggaraan 
pelatihan 
kewirausahaan 

Wirausaha Baru % 12 12 3 9 Sangat Rendah 
Target RPMJ 
2021 = 42  

DiskopUKM 

  Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan 
Kompetitif UKM 

Usaha Mikro dan 
Kecil melalui 
program 
kewirausahaan  

%  99,81 99,97 99,93 Sangat tinggi 
Target RPMJ 
2021 = 99,81% 

DiskopUKM 

  peningkatan upaya 
penumbuhan 
kewirausahaan dan 
kecakapan hidup 
pemuda 

Jumlah kegiatan 
kepemudaan 

Kegiatan  70   71 Baik sesuai 
dengan target 

Kepemudaan 
dan 
Olahraga 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL (lanjutan) 
No Faktor pengungkit Program  output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2006 2017 2016 2017 Status capaian 

1.3 Pendampingan 
dan monitoring 
oleh pemda 
kepada pelaku 
baru dan 
IKM/UKM 

Fasilitasi 
pengembangan 
Usaha Kecil 
Menengah 

UMKM naik level 
/peningkatan 
kualitas KUKM yang 
dibina 

% 0 5 0 6.7 Capaian Sangat 
rendah 
Target RPMJ 2021 
= 30% 

DiskopUKM 

Program 
pengembangan 
lembaga ekonomi 
pedesaan 

Persentase 
Lembaga 
Keuangan Mikro 
(LKM) aktif 

%  10 10 10 Sangat tinggi DiskopUKM 

Program peningkatan 
Kapasitas Iptek 
Sistem Produksi 

Jumlah industri kecil 
dan menengah 
yang mendapat 
bantuan iptek 

Buah 
iptek 

 1.772,00 0 0 Sangat rendah Disnakerprin 
 

Program Pembinaan 
pedagang kaki lima 
dan asongan 

Cakupan bina 
kelompok 
pedagang / usaha 
informal 

% 100 100 100 100 Sangat tinggi Dindag 

  Kegiatan penyuluhan 
peningkatan disiplin 
pedagang kaki lima 
dan asongan 

Penataan, 
Pemantauan serta 
pengendalian 

kali  145 0  Tidak kegiatan 
Target RPMJ 2021 
= 145 kali 

Dindag 

  Kegiatan penataan 
tempat berusaha 
bagi pedagang kaki 
lima dan asongan 

Jumlah lokasi 
Pedagang Kaki 
Lima yang ditata 

%  85,711 83,92 85,71 Kinerja sangat 
Tinggi  
Target RPMJ 2021 
= 93% 

Dindag 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL (lanjutan) 
 

No Faktor 
pengungkit 

Program  output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2006 2017 2016 2017 Status capaian 

1.4 Kampanye 
peluang 
berusaha 

Pengembangan 
potensi unggulan 
daerah (2 th) 

jumlah kegiatan 
promosi potensi 
dan peluang 
investasi Kota 
Surakarta 

Keg 2 2 0  Tidak ada data DPMPTSP 

  Penyelenggaraan 
pameran investasi 
(2 th) 

Proporsi LoI dari 
jumlah potensi 
yang ditawarkan 

% 100 100 100 100 Sangat tinggi 
Target RPMJ 
2021 = 100% 

DPMPTSP 

1.5 Promosi produk 
UMKM/IKM 
yang disponsori 
pemda/pusat 

Meningkatkan 
pertumbuhan IKM 
dan industri 
potensial sebagai 
daya ungkit 
pertumbuhan 
ekonomi daerah 

Persentase IKM, 
yang telah 
mengikuti pameran 
promosi produk. 

% 2,54 2,54   Tidak ada 
kegiatan 
Target RPMJ 
2021 = 5,83% 

Disnakerprin 

  Penyelenggaraan 
promosi produk 
Usaha Mikro Kecil & 
menengah 

UKM yang 
mengikuti  
promosi produk 

unit  48 100 237 Rendah 
Target RPMJ 
2021 = 1054 

DiskopUKM 

  Persentase UMKM 
yang telah 
mengikuti pameran 
promosi produk 
 

%  0,33 9.97 10,14 Sedang  
Target RPMJ 
2021 = 13,52 

DiskopUKM 

  Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Ekspor (pameran/ 
promosi produk) 

Jumlah UMK yang 
telah mengikuti 
pameran/ promosi 
produk 

unit  48 100 237 Rendah 
Target RPMJ 
2021 = 1054 

Dindag 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL(lanjutan) 

 
No Faktor pengungkit Program  Output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2021 2017 2016 2017  

  Program Peningkatan 
Efisiensi Perdagangan 
Dalam(pameran/ promosi 
produk) 

Jumlah UMK yang 
telah mengikuti 
pameran/ promosi 
produk 

unit  48 100 237 Rendah 
Target RPMJ 
2021 = 1054 

Dindag 

  Pelaksanaan promosi 
pariwisata nusantara di 
dalam dan di luar negeri  

obyek wisata yang 
dipromosikan 

% 100 100 100 100 Sangat tinggi Dinas 
pariwisata 

2.1 Pelatihan tenaga 
kerja trampil  

Memberikan pelatihan  
pencari kerja agar 
mempunyai kompetensi  
sesuai kebutuhan pasar 
kerja 

Besaran tenaga kerja 
yang mendapatkan  
pelatihan berbasis  
kompetensi 

% 41 34,48 100 100 244 Disnakerpri
n 
 

  Pendidikan dan pelatihan 
keterampilan bagi pencari 
kerja 

Cakupan serapan 
tenaga kerja terampil 

% 70 70,69 75 75 Sangat tinggi 
Target RPMJ 
2021 = 80% 

Disnakerpri
n 
 

  Pelatihan SDM pelaku 
usaha pariwisata yang 
memiliki sertifikat/ 
memenuhi standar 
kompetensi 

Persentase SDM 
pelaku usaha 
pariwisata yang 
memiliki sertifikat 

% 30 40 30 40 Sesuai target 
tetapi masih 
harus dikejar  
Target RPMJ 
2021 = 80% 

Dinas 
pariwisata 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL(lanjutan) 

 
No Faktor pengungkit Program  Output Target  Capaian OPD 

Indikator Satu
an 

2016 2017 2016 2017 status 

2.2 Penguatan peran 
Lembaga 
penelitian dalam 
ekonomi lokal 

Menyusun rencana induk 
melibatkan akademisi, 
bisnis, pemerintah, dan 
komunitas 

        

  Penguatan kemampuan 
industri berbasis teknologi 

Presentasi 
penerapan inovasi 

%  17,14 6 17 Rendah  
Target RPMJ 
2021 = 45,71% 

Bapppeda 

   persentase 
ketersediaan 
dokumen IPTEK 
sesuai amanat 
pemerintah 

  34,78 6,52 34,7
8 

Rendah  
Target RPMJ 
2021 = 100% 

Bapppeda 

2.3 Peningkatan 
kualitas 
pemukiman 

Koordinasi perencanaan 
air minum, drainase dan 
sanitasi perkotaan 

Persentase Luasan 
Kawasan Kumuh 

%   4,93   7,19  Rendah  
target RPMJ 
2021= 0% 

Dinas 
Perumahan,Ka
wasan 
Permukiman 
dan 
Pertanahan 

   Persentase Rumah 
Tangga pengguna air 
bersih 

%  95,14  
81,0
50  

 
81,0
70  

Tinggi 
RPMJ 2021= 
100% 

Dinas 
Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 
dan 
pertanahan 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL(lanjutan) 
 

No Faktor pengungkit Program Output Target Capaian OPD 

Indikator Satu
an 

2016 2017 2016 2017 status  

  Koordinasi perencanaan 
air minum, drainase dan 
sanitasi perkotaan 

Persentase Rumah 
tangga bersanitasi 

%  98,50 97,4
2  

97,4
6  

Sangat tinggi 
RPMJ 2021= 
100% 

Dinas 
Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 
dan 
Pertanahan 

Program Lingkungan 
Sehat Perumahan 

Persentase jaringan 
sistem air limbah 
yang memadai 

% 

0,5 0,5 
0,04

2 
0,04

2 

Sangat rendah 
RPMJ 2021= 
100% 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

3.1 Kebijakan 
Pengembangan 
keahlian (profesi) 

Pelatihan Tenaga kerja 
berbasis kompetensi 

Besaran tenaga kerja 
yang mendapatkan 
pelatihan berbasis 
kompetensi  
 
 

%  34,48 100 100 Sangat Tinggi 
Melebih target 
RPMJ 2021= 
41% 

Disnakerprin 
 

3.2 Kebijakan 
informasi bursa 
tenaga kerja 

Penempatan tenaga kerja Pencari kerja yang 
ditempatkan  

%  76,36 50,4
4 

90,2
2 

Sangat Tinggi 
Melebih target 
RPMJ 2021= 
86% 

Disnakerprin 
 

3.3 Kebijakan 
pembangunan 
kawasan industri 
hinterland/ sentra 
industri  

Pemberdayaan 
masyarakat  
dalam pembangunan  
kewilayahan. 

Persentase klaster  
industri yang 
berkembang.  

% 18 18.52 41,6
7 

41.6
7 

Sangat baik 
Melebihi target  

Disnakerprin 

Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

Persentase koperasi 
aktif 

%  12 43,2
1 

44,3
9 

Tinggi  
Target RPMJ 
2021= 49,78% 

DiskopUKM 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL(lanjutan) 

 
No Faktor pengungkit Program  Output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2016 2017 2016 2017 status 

  Fasilitasi kerjasama 
dengan dunia 
usaha/lembag sentra 

Tersusunnya profil 
klaster/ sentra Kota 
Surak 

doc 1 1 1 2 sedang Bapppeda 
Disnakerprin 

  Pengembangan objek 
pariwisata unggulan (2th) 
 

Jumlah 
pengembangan 
destinasi pariwisata 

buah 46 47 46 47 Tinggi  
Target RPMJ 
2021= 47 unit 

Dinas 
pariwisata 

  Program pengembangan 
prasaranan umum di 
Klaster industri / kreatif  

Persentase 
Tersedianya 
Prasarana Umum di 
kluster Ekonomi 
Kreatif 

%  12,00 8 8,00 Rendah  
Target RPMJ 
2021= 28% 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

3.4 Kebijakan 
pengembangan 
pusat 
pertumbuhan di 
perdesaan 
(agropolitan) dan 
perkotaan 

Koordinasi perencanaan 
penanganan pusat-pusat 
pertumbuhan ekonom 

Jumlah objek/ 
destinasi wisata 
yang dibangun 
/dikembangkan 

buah 47 47 46 47 Sangat tinggi 
Target RPMJ 
2021= 47 
buah 

Dinas 
Pariwisata 

  Pembangunan pasar 
perdesaan 

Persentase pasar 
rakyat yang 
memenuhi persya-
ratan 

%  68,18 65,91 70,45 Cukup tinggi 
Target RPMJ 
2021= 
77,27% 

Dindag 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL(lanjutan) 

 
No Faktor pengungkit Program  Output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2016 2017 2016 2017 status 

4.1 Kontribusi PEL 
terhadap 
peningkatan 
kualitas hidup dan 
kesejahteraan 
masyarakat lokal 

Penyusunan masterplan 
penanggulangan 
kemiskinan 

Tersusunnya Perwali 
SPKD Tahun 2016-
2020 

doc 1    Tidak ada 
data 

Bapppeda 

  Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Cakupan Pelayanan 
Kesehatan Rujukan 
Pasien Masyarakat 
Miskin 

% 100 100 - - Tidak 
kegiatan 
RPMJ 2021= 
100% 

Dinas 
Kesehatan 

  Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin, Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya 

Cakupan PMKS yang 
dibina 

% 0,26 0,26 - - Tidak ada 
kegiatan 
RPMJ 2021= 
0% 
 

Dinas Sosial 

  Fasilitasi kerjasama 
dengan dunia usaha/ 
lembaga 

Terselenggaranya 
sosialisasi Rencana 
Aksi Pengembangan 
Ekonomi Lokal 
(PEL), workshop 
bidang FEDEP, dan 
temu FEDEP wubosu 
kawonosraten 

kegiatan 4 0 1 1 sedang Bapppeda 

4.2 Pengembangan 
industri pendukung 
untuk 
keberlanjutan 
sistem industri 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL(lanjutan) 

 
No Faktor 

pengungkit 
Program  Output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2026 2017 2016 2017 status 

4.3 Kebijakan pemda 
yang berkaitan 
permasalah-an 
lingkungan 

Koordinasi perencanaan 
air minum, drainase dan 
sanitasi 
perkotaan 

Cakupan pengawasan 
terhadap pelaksanaan 
dokumen lingkungan 
(AMDAL, UKL-UPL, 
SPPL) 

%  55,55 -- -- Tidak 
ada 
kegiatan 
RPMJ 
2021= 
77,77% 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Program Pengelolaan 
ruang terbuka hijau 
(RTH) 

Persentase ketersediaan 
dokumen perencanaan 
prasarana wilayah dan 
SDA sesuai amanat 
pemerintah 

%  41,38   Tidak 
ada 
kegiatan 
RPMJ 
2021= 
100% 

Bapppeda 

4.4 Pengelolaan dan 
pendaur ulangan 
limbah 

Program 
Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan pasar 

persentase pasar yang 
memiliki sarana dan 
prasarana kebersihan 

% 100 100   Tidak 
ada 
data 

Dindag 

   Persentase penanganan 
sampah 

  96,87 96,43 97,35 Tinggi 
RPMJ 
2021= 
97,32% 
 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL(lanjutan) 

 
No Faktor pengungkit Program  Output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2016 2017 2016 2017  

5.1 Prosedur pelayanan 
administrasi publik 

Penyusunan kebijakan 
kependudukan 

Persentase 
kepemilikan 
dokumen 
administrasi 
kependudukan 

%  92,83 75,11 90 Tinggi 
RPMJ 
2021= 
95,73% 

Dispenduk-
capil 

  Penyediaan informasi 
yang dapat diakses 
masyarakat 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap Pelayanan 

Tahun 78 79 78,82 92,62 Tinggi 
RPMJ 
2021= 
83% 

Dispenduk-
capil 

5.2 Status Asosiasi 
industri/komoditi/ 
Forum Bisnis 

         

5.3 Reformasi sistem 
insentif 
pengembangan 
SDM aparatur 

         

5.4 Restrukturisasi 
organisasi 
pemerintah 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL(lanjutan) 

 
No Faktor 

pengungkit 
Program  Output Target  Capaian OPD 

   Indikator Satuan 2021 2017 2016 2017   

6.1 Analisis dan 
pemetaan 
potensi 
ekonomi 

Penyusunan 
perencanaan 
pengembangan 
ekonomi masyarakat 

Tersusunnya 
Rencana Aksi 
Pengembangan 
Ekonomi Kreatif  

doc 1 
 

1 1 1 Tinggi  Bapppeda 

6.2 Penggunaan 
hasil evaluasi 
dalam 
perbaikan 
perencanaan 

Program 
Pengembangan 
data/informasi 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 
RPJPD yg telah 
ditetapkan dgn 
PERDA 

%  33,33 0 33,33 Rendah 
RPMJ 2021= 
100% 

Bapppeda 
 

 Program 
Pengembangan 
data/informasi 

Persentase 
ketersediaan 
dokumen evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan sesuai 
amanat 
pemerintah 

%  13,70 15,07 13,70 Rendah 
RPMJ 2021= 
100%  

Bapppeda 
 

6.3 Frekuensi 
dilakukannya 
diskusi bagi 
proses 
pemecahan 
masalah 

Penyusunan 
rancangan RPJMD 

Tersusunnya 
Dokumen 
PErda RPJMD 
Tahun 
2016-2021 

doc 100 100 100 100 100 Bapppeda 

Program 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Tersedianya 
Dokumen 
Perencanaan : 
RKPD yg telah 
ditetapkan dgn 
PERDA 

%  13,33 13,33 13,33 Sangat 
rendah 
RPMJ 2021= 
100% 

Bapppeda 
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Tabel 9 Evaluasi Program masing-masing OPD terhadap target dan capaian dari masing-masing program PEL(lanjutan) 

 
No Faktor 

pengungkit 
Program  Output Target  Capaian OPD 

   Indikator Satuan 2021 2017 2016 2017   

6.4 Penilaian 
terhadap daya 
saing wilayah 

Program perbaikan 
daya saing 

Infrastuktur Kota 
dalam kondisi baik 

  79,77 78,33 79,77 Tinggi 
RPMJ 2021= 
87,61% 
 

DPUPR 

  Program perbaikan 
daya saing 

Persentase 
Sarana dan 
Prasarana 
kegiatan ekonomi 
yang representatif 

  40,09     Sangat 
Rendah 
RPMJ 
2021=52,64%  

DPUPR 
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BAB V 

EVALUASI TERHADAP PROGRAM YANG 

DIKATIKAN DENGAN OUTCOME PEL KOTA 

SURAKARTA 
 

 

Tujuan dari bab ini adalah mencari kasus praktik terbaik dan profil yang sukses 

dari pelaksanaan PEL. Identifikasi profil kegiatan tersebut dalam 

mendorong/mempercepat pencapaian tujuan PEL, dan mengumpulkan 

informasi lebih lanjut 

 

V.1.  Langkah-langkah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal 

Seperti telah dibahas pada bab III, hasil kajian PEL 2015 menetapkan 

beberapa faktor-faktor pengungkit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

lokal antara lain:  

1. Pusat layanan investasi 

2. Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/ sentra industri  

3. Pendampingan dan monitoring oleh pemda kepada pelaku baru dan 

IKM/UKM 

4. Kampanye peluang berusaha 

5. Promosi produk UMKM/IKM yang disponsori pemda/pusat 

6. Pelatihan tenaga kerja trampil  

7. Penguatan peran Lembaga penelitian dalam ekonomi lokal 

8. Kebijakan Pengembangan keahlian (profesi) 

9. Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan 

(agropolitan) dan perkotaan 
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Evaluasi PEL untuk Langkah-langkah Pemkot dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. Kerangka pemikiran hubungan program-

program OPD pada PEL dikaitkan dengan Outcome pertumbuhan e 

konomi daerah, sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2 Hubungan program-program OPD pada PEL dikaitkan dengan 

Outcome Pertumbuhan Ekonomi 

 

Dari beberapa faktor pengungkit ini, pada laporan ini akan mengambil: pusat 

layanan investasi, dan kebijakan pengembangan kawasan industri hinterland 

atau sentra industri  

 

V.1.1.  Pusat Layanan Investasi 

Pusat layanan investasi di kota Surakarta telah dilayani oleh sebuah dinas 

yaitu: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

(DPMPTSP). Tugas dari dinas ini adalah menangani segala masalah perizinan 

di Kota Surakarta yang dilayani dengan sistem pelayanan satu pintu. Sistem 

Kinerja pertumbuhan 
ekonomi Daerah diukur 

dengan outcome
Laju Pertumbuhan PDRB
Tahun 2016 = 5,32% dan 

tahun 2017 = 5,33% 

IKM

UKM

IKM

UKM

IB

UB

IKM

UKM

Pusat layanan 

investasi

Pembangunan 

sentra 

Pendampingan 

IKM/ UKM

Kampanye 

peluang usaha

Promosi produk 

IKM/ UKM

Pelatihan tenaga 

trampil dan 

pengembangan 

keahlian profesi
Penguatan 

lembaga penelitian 

PEL 

LPPM 
UNS

LPPM 
PT 

swasta

Investor
asing

Investor 
nasional 

Industri 
besar

Perusah
aan  

besar
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ini memiliki keunggulan antara lain: kemudahan pelayanan, biaya transparan, 

dan ketepatan waktu penyelesaian perizinan. Kinerja investasi dipengaruhi 

oleh banyak hal, dimana investasi yang masuk ke Surakarta mengalami 

penurunan pada tahun 2017 seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 10 Kinerja investasi Kota Surakarta tahun 2016-2017 

 
Sumber: Laporan LPjIP 2017 

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016  

terjadi kenaikan investasi yang signifikan karena pada tahun tersebut karena 

adanya pembangunan beberapa hotel baru seperti Alila, Sala View, dan 

Aston. Analisis dari laporan LPjIP 2016 digambarkan ada beberapa masalah 

yang masih ditemui adalah seperti berbelit dan panjangnya proses perizinan 

yang terkait investasi.  Untuk menghadapi kendala itu maka tahun 2016 dan 

2017 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) DPMPTSP membuat dua 

program yaitu: Penyusunan Sistem Informasi Perizinan, dan Penyederhanaan 

proses perizinan untuk memberikan kemudahan dalam hal perizinan bagi para 

investor.  

Penurunan investasi pada tahun 2017 menjadi catatan bagi pemkot Surakarta 

untuk terus berupaya menggali dan mengidentifikasi potensi unggulan daerah 

belum tergali lainnya. Disamping itu perlu ada upaya lebih baik untuk 

pemberian informasi investasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelayanan  perizinan  dan peluang – peluang investasi belum tergarap dengan 

optimal. 

  

Jenis Usaha 2016 (Rp) 2017 (Rp)

Usaha Mikro 13.045.071.557          5.097.750.004           

Usaha Kecil 132.813.567.011        68.689.860.728        

Usaha Menengah 291.806.605.494        161.687.939.158      

Usaha Besar 4.785.443.330.431    2.474.834.580.898  

Total 5.223.108.574.493    2.710.310.130.788  
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Tabel 11 Rencana dan Realisasi Program Terkait Dengan Layanan Investasi Dikaitkan Dengan Outcome Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah (Laju Pertumbuhan PRDB) 

Outcome Base: Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016 = 5,32% dan tahun 2017 = 5,33% 

Faktor 
pengungkit 

Program  Output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2006 2017 2016 2017 Status capaian 

Pusat layanan 
investasi 

Penyusunan sistem 
informasi terhadap 
layanan publik (2th) 

Pertumbuhan jenis 
layanan yang 
berbasis teknologi 
informasi 

% 100 100 100 100 Sangat tinggi 
Target RPMJ 
2021 = 100% 

DPMPTSP 
(urusan 
penanaman 
modal) 

 Program Peningkatan 
Iklim Investasi dan 
Realisasi Investasi 
(2th) 

Indeks kepuasan 
Masyarakat (IKM)  
Bidang pelayanan 
perijinan kategori 
baik 

% 90 90 93,21 81,27 Tinggi (mengalami 
penurunan 
kepuasan) 
Target RPMJ 
2021 = 91,5% 

DPMPTSP 
(urusan 
penanaman 
modal) 

 Program pelayanan 
Perizinan  

Banyaknya  
dokumen perizinan 
yang diterbitkan 

dok  10.000,00 10.598 8.967 Sedang 
Target RPMJ 
2021 = 12.000 dok 

DPMPTSP 
(urusan 
penanaman 
modal) 
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Diharapkan dengan adanya perizinan yang mudah dan cepat dapat menarik 

investor untuk berinvestasi di Kota Surakarta. Tabel 11 di atas yang berisikan 

kedua program tersebut.  

Selain masalah perizinan kendala di lapangan juga muncul adalah adanya 

penolakan dari masyarakat. Hasil diskusi FGD memperlihatkan bahwa 

meskipun perizinan telah dimiliki tetapi beberapa perusahaan investor 

menghadapi masalah mengenai penolakan dari masyarakat sekitar. Untuk 

menyikapi ini maka OPD terkait menyarankan pihak investor mau menyerap 

dan memprioritaskan tenaga kerja masyarakat sekitar yang memenuhi syarat 

untuk bekerja di perusahaan tersebut.  

 

Tetapi kinerja investasi tidak saja diukur dari besarnya nilai investasi. 

Pelayanan dari DPMPTSP juga perlu dilihat. Kinerja dinas ini salah satu diukur 

dari indeks kepuasan masyarakat (IPM), dimana indeks kepuasan (Y) ini 

diukur dengan dua faktor utama yaitu kualitas pelayanan publik (X1) dan 

prosedur pelayanan publik yang digunakan(X2). Hasil survei terhadap 

pelanggan DPMPTSP diperoleh indeks IPM OPD ini adalah  

 

Selain dari hasil beberapa penelitian, Badan Koordinasi Penanaman Modal  

(BKPM) Pusat juga melakukan survei IPM dan hasilnya berupa peringkat 

pelayanan terpadu satu pintu yang terbaik untuk diberikan penghargaan 

Kabupaten dan kota . Pada tahun ini (2018) BKPM telah menetapkan dan 

memberikan penghargaan untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

terbaik tingkat Kabupaten/kota. Untuk tingkat kota, pemenangnya adalah 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. 

Sementara peringkat kedua dari Kota Surakarta, dan peringkat ketiga dari 

Kota Semarang.  

 

Meskipun telah meraih penghargaan level nasional, tetap harus ada perbaikan 

pelayanan ke masyarakat. Untuk menggali apa saja yang harus diperbaiki 
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maka laporan ini mengutip beberapa laporan IPM yang diterapkan pada dinas 

ini.  

Beberapa peneliti yang mencoba menghitung indeks kepuasan dinas ini 

seperti: 

1. Kusumastuti (2015) meneliti IPM pada BPMPT dengan hasil penelitian 

menunjukkan : 

 Kualitas pelayanan (X1) di BPMPT Kota Surakarta masuk dalam 

kategori baik. Persyaratan pelayanan perizinan,  waktu pelayanan, 

biaya pelayanan, kompetensi petugas pelayanan dan sarana 

prasarana masuk dalam kategori baik  

 Prosedur pelayanan (X2): masuk dalam kategori sangat baik.  

2. Yoga Dwi  dan Susiloadi (2017) juga melakukan penelitian IPM pada 

DPMPTSP.  

Standar Operasional Prosedur 

a. Kesederhanaan prosedur = DPMPTSP sudah menerapkannya 

dengan cukup baik karena Prosedur yang diberikan sudah bersifat 

sederhana 

b. Kejelasan prosedur = kejelasan prosedur sudah dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kejelasan persyaratan 

teknis dan administrative. Petugas DPMPTSP juga mampu 

memahami apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat 

dengan berbagai media antara lain kotak saran, sarana on line, sms 

gateway dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat. 

c. Kepastian Waktu. DPMPTSP belum sepenuhnya sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan oleh SOP. Hal ini dikarenakan dalam 

survey maupun verifikasi di lapangan DPMPTSP masih melibatkan 

UPD lain yang terkadang tidak terjadwal. 

d. Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan dalam beberapa 

indikator berikut ini:  

1) Akurasi artinya produk pelayanan publik dapat diterima dengan 

benar, tepat, dan sah. Pada prinsipnya akurasi telah 

dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan 
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kesalahan teknis semisal salah penulisan nama pemohon tetapi 

petugas DPMPTS mampu memberikan respon yang cepat 

terhadap kesalahan yang ada.  

2) Keamanan berati rasa aman dan kepastian hukum. Dengan 

adanya kewenangan dalam pelayanan perizinan, maka Seluruh 

dokumen yang diterbitkan DPMPTSP juga sudah berdasarkan 

atas hukum yang berlaku, sehingga masyarakat pemohon izin 

merasa aman 

3) Tanggung jawab pelayanan ini bisa meliputi tanggung jawab 

petugas pemberi layanan perizinan dan penyelesaian keluhan 

yang diadukan oleh pihak pemohon. Untuk meningkatkan 

kemampuan penyelesaian masalah, Dinas ini setiap tahunnya 

mengirim para pegawainya untuk mengikuti latihan dan diklat 

untuk meningkatkan skill dan ketrampilan pegawai dalam 

pelayanan dan penanganan keluhan pemohon.  

4) Kelengkapan Sarana dan Prasarana  (peralatan kerja dan 

pendukung). Dinas telah didukung dengan teknologi informasi. 

Tetapi dari hasil penelitian terlihat adanya keterbatasan mobil 

untuk melakukan survey di lapangan sehingga berdampak pada 

tidak tepatnya waktu penyelesaian pelayanan perizinan. 

5) Kemudahan Akses, dengan memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika, maka pelayanan menjadi 

mudah dijangkau oleh masyarakat, dan disamping itu kantor 

dinas ini juga di tengah kota dan mudah diakses oleh 

masyarakat.  

6) Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan, sudah cukup baik 

7) Kenyamanan, Lingkungan DPMPTSP sudah tertata dengan 

rapi, bersih dan nyaman 
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V.1.2.  Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Hinterland Atau Sentra Industri 

 

Salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah dengan menjalankan faktor pengungkit yang diarahkan 

oleh hasil PEL tahun 2015 yaitu: pengembangan kawasan industri hinterland atau sentra industri. OPD yang bertanggung 

jawab terhadap pengembangan sentra industri telah menyusun rencana kerja sebagai berikut: 

 

Tabel 12 Rencana dan Realisasi Program Terkait Pengembangan Sentra  

Program  Indikator capaian Target Capaian  

Indikator satuan 2016 2017 2016 2017 Status capaian 

Pemberdayaan masyarakat  
dalam pembangunan  
kewilayahan. 

Persentase klaster  
industri yang berkembang.  

% 18 18.52 41,67 41.67 Sangat baik 
Melebihi target  

Disnakerperin 

Program Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 

Persentase koperasi aktif %  12 43,21 44,39 Tinggi  
Target RPMJ 
2021= 49,78% 

DiskopUKM 

Fasilitasi kerjasama dengan dunia 
usaha/lembag sentra 

Tersusunnya profil 
klaster/ sentra Kota 
Surak 

doc 1 1 1 2 Tinggi  Bapppeda 
Disnakerprin 
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Dalam pengembangan sentra industri, Kota Surakarta memilik beberapa 

program kerja yang cukup nyata dapat dilihat hasilnya.  

1) Pertama adalah Bapppeda telah menyusun Grand Desain Jayengan 

Kampung Permata beberapa strategi yang telah disepakati oleh tim 

konsultan dan OPD terkait. Berikut ini hasil yang rencana strategi yang 

telah disepakati dalam laporan profil kampung permata Jayengan. 

Grand Desain Jayengan Kampung Permata, ditetapkan skenario 

pengembangan dan penataan lingkungan dalam kurun waktu 20 tahun: 

 

Sumber:  laporan akhir profil kawasan kaumpung permata Jayengan 

 

Gambar 3.  Skenario Pengembangan Kawasan Jayengan Kampung Permata 

20 Tahun (2015-2035) 

 

Rencana 5 Tahun Ke-I (2015-2020): Pengembangan JKP difokuskan pada 

Penguatan internal  dan inisiasi jejaring pemerintah , meliputi: 

i. Penguatan kelembagaan Forum JKP melalui pembentukan klaster 

perhiasan  

5 tahun ke I (2015-
2010)

Fokus pada 
Penguatan internal  
dan inisiasi jejaring 
pemerintah 

- kelembagaan dan 
capacity building

- pengembangan BLOK I

- penguatan jejaring

- sapras (koperasi) dan

- aktivitas (pengemb 
events

- IT

5 tahun ke II (2012-
2025)

-Fokus pada penguatan 
jejaring dengan external 
pemerintah, swasta dan 
NGO dan masyarakat

- jejaring klaster sejenis

- pembangunan fisik 
pemasaran (BLOK I)

- pembangunan fisik karakter 
kawasan (signage, street 
furniture, pedestrain

jalur hijau, garbage)

5 tahun ke III (2026-2030)

Fokus pada 
Pengembangan Fisik 
kawasan BLOK II

- terkait penguatan rantai 
produksi dan sarpras

-penguatan wisata 
produksi pada aktivitas 
pengrajin

5 tahun ke IV 
(setelah 2030)

tinggal landas
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ii. Penguatan kelembagaan melalui pembentukan koperasi perhiasan/ 

permata 

iii. Penguatan kelembagaan melalui penyusunan AD/ART yang 

disepakati bersama 

iv. Pengembangan kapasitas anggota dalam disain produk dan kualitas  

v. Penyusunan perencanaan program 

vi. Penguatan jejaring kerjasama terutama dengan Pemerintah 

mengkominukasikan program dan rencana pengembangan 

kawasan 

vii. Pengembangan BLOK I sebagai Pusat Pengembangan Utama 

Kawasan , meliputi penyediaan sarana sosial seperti ruang 

koperasi, ruang klaster 

viii. Pengembangan BLOK I untuk aktivitas aktivitas pengembangan 

events seperti bazar, pameran dan ekspo 

ix. Pembangunan signage, street furniture untuk tetenger kawasan 

sebagai Jayengan Kampung Permata 

x. Pegembangan Teknologi Informasi untuk publikasi kampung 

sebagai destinasi wisata baru  dan informasi produk ke khalayak 

luas 

 

2) Kedua adalah mendorong pertumbuhan sentra Kampung wisata batik 

Kauman.  

OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam memenuhi target 

pertumbuhan sentra industri dengan indikator Persentase klaster 

industri yang berkembang. OPD Disnakerperin mendorong 

pertumbuhan sentra Kampung wisata batik Kauman menjadi kawasan 

wisata belanja, sejarah, budaya dan pendidikan membatik. Dari Kajian 

terhadap tahapan pertumbuhan klaster dinamis yang dilakukan oleh 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, maka Sentra Kampung wisata 

batik Kauman ada pada tahap ekspansi menuju tahap matang. Pada 

tahap ini sentra masih memerlukan intervensi dari pemerintah daerah 

untuk memperkuat beberapa aspek yang ada pada klaster industri. 
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Berdasarkan hasil FDG dengan ketua dan pengurus beberapa rencana 

kegiatan yang disepakati dengan beberapa OPD yang terkait. Rencana 

pengembangan sentra pada tahap ekspansi ini adalah: 

i. Sentra mendorong aktivitas anggota untuk meningkatkan 

inovasi proses produksi agar dapat menekan biaya produksi dan 

meningkatkan mutu produk 

ii. Sentra mendorong penggunaan ecommerce (bisnis online) 

untuk meningkatkan penjualan para anggota dan meningkatkan 

inovasi desain karena harus melayani custom produk.  

iii. Mendorong anggota untuk terus menggali pakem batik yang 

dasar dan memodifikasi dengan kebutuhan tren desain motif.  

iv. Mendorong kerjasama dengan lembaga pengabdian 

masyarakat UNS/UMS untuk mengembangkan inovasi desain  

v. Karena daya dukung kapasitas produksi yang mulai menurun, 

maka para anggota didorong untuk bekerja sama dengan IKM 

lain di Masaran dan Bayat untuk memproduksi batik di daerah 

lain.  

vi. Pengembangan kawasan sentra dengan berbagai jenis wisata 

yang dikaitkan batik (belajar membuat batik, pertujukan proses 

produksi, belajar sejarah kauman, rumah kuno). Tujuan wisata 

ini menimbulkan kesadaran bahwa batik yang asli memiliki nilai 

lebih dan mau membeli dengan harga lebih baik kain batik 

maupun produk turunan batik.  

vii. Pengembangan sentra industri wisata industri batik yang 

mempertimbangkan kenyamanan pengunjung untuk mobilisasi 

satu tempat ke tempat lain. Pengembangan ini memperhatikan 

keteduhan, faktor jalan kaki (pedestrian), pengaturan lalulintas, 

antar gang diberi petunjuk arah dan pengembangan ruang 

terbuka hijau 

viii. Mendorong koperasi untuk meningkatkan area pemasaran 

sehingga pendapatan koperasi dapat meningkatkan pendapatan 
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anggota dan dapat memberikan sumber pendanan berbagai 

kegiatan yang paguyuban. 

ix. Mendorong koperasi memperjuangkan ke Dinas perdagangan 

atau dinas Koperasi UMKM untuk membuka satu konter 

Showroom bersama di Pasar Klewer. Agar dapat memasarkan 

produk anggota bersama-sama di Klewer.  

x. Sentra telah memiliki kantong-kantong parkir tetapi jalan menuju 

kantong parkit masih sempit. Usul ke pemkot untuk memperbaiki 

jalan menuju kantong parkir 

xi. Belum memiliki unit pengolahan limbah bersama, sehingga 

anggota didorong untuk menggunakan bahan pewarna alam dan 

kapasitas produksi dibatasi 

 

Dari sebelas program kerja yang disepakati OPD dan pengelola sentra 

kampung wisata batik Kauman, beberapa program sudah berjalan 

antara lain: 

i. Pelatihan produksi batik menggunakan warna alam 

ii. Penguatan koperasi menjadi unit bisnis yang profesional 

(memiliki manajer yang dibayar secara profesional), dengan 

target untuk menjalankan aktivitas bisnis di lingkungan sentra. 

Aktivitas bisnis yang paling nyata adalah koperasi mampu 

menampung dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan 

dari para anggota.  

iii. Membuka beberapa showroom bersama untuk membantu 

menjual produk-produk anggota sentra yang tidak memiliki 

showroom atau anggota yang memiliki showroom tetapi 

lokasinya tidak strategis sehingga pengunjung (turis) jarang 

yang mengunjungi tempat jualan sebagian anggota.  
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V.1.3.  Pendampingan IKM/UKM dan Pelatihan Tenaga Terampil oleh 

Pemda kepada Pelaku Baru dan IKM/UKM 

 

Pemerintah Kota Surakarta berupaya terus meningkatkan kualitas Industri 

kecil dan menengah (IKM) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM).  Salah saru upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan 

proses produksi dan pendampingan pemasaran. Untuk melakukan pembinaan 

dan pendampingan Dinas Koperasi UMKM bekerja sama dengan Pusat 

Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(PLUT KUMKM). Dinas ini juga menjalankan program dari Kementerian 

Koperasi dan UMKM yaitu "Startup Capital", ada sebanyak tujuh pelaku 

UMKM mendapatkan bantuan permodalan langsung masing-masing di 

kisaran Rp13-17 juta/UMKM. Dengan tujuan pemberian modal ini untuk 

digunakan membeli alat produksi maupun keperluan usaha lainnya. Dengan 

bantuan ini diharapkan pelaku usaha mampu meningkatkan produksi lebih 

banyak lagi. Terbatasnya jumlah penerima bantuan ini disebabkan adanya 

persyaratan yang ketat yang harus terpenuhi, seperti ada komitmen dari 

pelaku usaha untuk sanggup melakukan produksi secara berkesinambungan.  

 

Pada tahun 2018, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 

Kota Surakarta telah melatih sebanyak 300 pelaku UKM/tahun untuk 

mengembangkan usaha mereka. Dengan total 11 kali pelatihan. Jenis 

pelatihan yang diberikan antara lain: pelatihan untuk peningkatan kualitas 

produk, manajemen keuangan, pemasaran, pengemasan produk, dan 

pelatihan bisnis "online" yang bekerjasama dengan perusahaan "market 

place" di antaranya Buka Lapak dan Sadewa Market yang dikelola oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

 

Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Surakarta juga telah  

menyelenggarakan pelatihan untuk IKM binaannya. Tahun 2018 telah 

diselenggarakan pelatihan bagi pengrajin rajut di Kota Surakarta yang diikuti  

20 orang peserta dengan narasumber dari “Rumah Citra Rajut”. Di Kota 
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Surakarta sendiri cukup banyak memiliki pengrajin rajut, hanya saja tingkat 

keahlian mereka berbeda-beda. Sedikit dari mereka yang sudah masuk dalam 

kategori ahli, sehingga mereka membutuhkan pelatihan sejenis, untuk 

mengupgrade skill rajutnya, untuk  bisa menghasilkan produk-produk yang 

makin rumit, seperti sepatu.   

 

Gambar 4 Pelatihan IKM binaan pengrajin rajut dan peresmian Showber IKM batik 

Kauman Tahun 2018 

 

Pembinaan IKM juga dilakukan melalui penguatan pemasaran IKM. 

Disnakerperin Surakarta mendukung kegiatan sentra Kampung batik Kauman 

dengan memberikan D memberikan fasilitas berupa website Industry 

Promotion Center (IPC) dan mendukung Peresmian Showroom Bersama. 

Sebagai pemasar, Disnakerperin memberikan fasilitas berupa website 

Industry Promotion Center (IPC) yang dapat diakses di 

www.ipc.disnakerperin.surakarta.go.id. Website IPC ini bertujuan untuk 

meningkatkan produk IKM dan sebagai media promosi produk IKM secara 

online sehingga produk-produk IKM Kota Surakarta lebih dikenal secara luas 

baik nasional dan internasional. 
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Tabel 13 Rencana dan realisasi program terkait Pendampingan IKM/UKM dan Pelatihan tenaga trampil 

Program  Indikator capaian Target Capaian  

Indikator satuan 2016 2017 2016 2017 Status capaian 

Fasilitasi pengembangan Usaha 
Kecil Menengah 

UMKM naik level 
/peningkatan kualitas 
KUKM yang dibina 

% 0 5 0 6.7 Capaian 
Sangat rendah 
Target RPMJ 
2021 = 30% 

DiskopUKM 

Program pengembangan lembaga 
ekonomi pedesaan 

Persentase Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM) 
aktif 

  10 10 10 Sangat tinggi DiskopUKM 

Program peningkatan Kapasitas Iptek 
Sistem Produksi 

Jumlah industri kecil dan 
menengah yang 
mendapat bantuan iptek 

Buah 
iptek 

 1.772,
00 

0 0 Sangat rendah Disnakerprin 
 

Program Pembinaan pedagang kaki 
lima dan asongan 

Cakupan bina kelompok 
pedagang / usaha 
informal 

% 100 100 100 100 Sangat tinggi Dindag 

Kegiatan penyuluhan peningkatan 
disiplin pedagang kaki lima dan 
asongan 

Penataan, Pemantauan 
serta pengendalian 

kali  145 0  Tidak ada 
kegiatan 
Target RPMJ 
2021 = 145 kali 

Dindag 

Kegiatan penataan tempat berusaha 
bagi pedagang kaki lima dan 
asongan 

Jumlah lokasi Pedagang 
Kaki Lima yang ditata 

%  85,711 83,92 85,71 Kinerja sangat 
Tinggi  
Target RPMJ 
2021 = 93% 

Dindag 
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V.2.  Langkah-langkah untuk Mendorong Stabilitas Ekonomi Lokal 

Program kerja yang diarahkan untuk mendorong stabilitas ekonomi lokal jika 

dikaitkan dengan hasil kajian PEL tahun 2015, diperoleh beberapa faktor 

pengungkit yang dapat dilakukan yang untuk menjaga stabilitas harga 

kebutuhan pokok antara lain:  

1. Membuat sistem pemantauan dan evaluasi cepat untuk melihat 

ketersediaan barang dan perkembangan harga.  

2. Analisis dan pemetaan potensi ekonomi, khususnya pembenahan 

struktur pasar kebutuhan pokok yang bersifat oligopoli agar tercipta 

keseimbangan harga yang wajar dan tidak mengganggu daya beli 

masyarakat lokal.  

3. Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem 

industri, dengan tujuan peningkatan produksi industri yang 

menghasilkan produk kebutuhan pokok masyarakat (tekstil, batik, 

industri makanan, minuman) 

4. Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan, khususnya 

diarahkan pada perencanaan pengembangan infrastruktur logistik 

jalan, gudang, distributor dan pengecer.  

5. Frekuensi dilakukannya diskusi bagi proses pemecahan masalah 

terutama dikaitkan dengan sistem distribusi barang.  

Dari lima kegiatan menurut pengungkit PEL, diharapkan dapat mengendalikan 

dan menurunkan harga tinggi dari  harga pangan dan kebutuhan pokok yang 

dikonsumsi oleh penduduk Kota Surakarta. Kerangka pemikiran dari PEL 

terhadap lima faktor pengungkit PEL ini untuk mengendalikan harga dapat 

dilihat pada gambar ini: 
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Gambar 5.  Kerangka pemikiran lima faktor pengungkit PEL untuk 

mengendalikan harga kebutuhan pokok 

 

Dari kelima faktor pengungkit PEL, maka salah satu faktor telah 

dikembangkan dengan baik oleh Pemkot Kota Surakarta yaitu sistem 

pemantauan dan evaluasi cepat harga kebutuhan pokok. Untuk pemantauan 

dan evaluasi ketersediaan barang, Pemkot telah mendirikan Tim Pengendali 

Inflasi Daerah (TPID). Tujuan dari TPID adalah menjaga agar inflasi dapat 

dikendalikan yang akan memberikan dampak pada biaya upah minimun 

pekerja. Dengan biaya upah yang terencana dapat menjaga daya saing sektor 

ekonomi (industri dan jasa) sehingga memberikan dampak keberlangsungan 

pertumbuhan ekonomi lokal Kota Surakarta. Beberapa kegiatan yang 

dilakukan TPID antara lain:  

 Pelaksanaan Inspeksi Lapangan 

 Pelaksanaan Pasar Murah 

 Pelaksanaan Operasi Pasar 

 Pelaporan Harga pada admin PIHPS 

 Adanya aturan mengenai tarif angkutan barang 

 Peningkatan infrastruktur jalan yang baik 

Stabilitas ekonomi 

Kota Surakarta dilihat 

dari tingkat Inflasi 

harga 7 kebutuhan  

pokok

Inflasi  2016= 2,15%

Inflasi  2017= 3,1% 

Industri pendukung 

berkelanjutan 

Perencanaan 

pengembangan 

infrastruktur logistik, 

gudang dan distributor

Sistem pemantauan dan 

evaluasi cepat

(koordinasi Bank Indonesia)

Pemetaan 

struktur pasar 

(oligopoly)

Pasar 
Tradisio

nal

Pasar 
modern

IKM

UKM

IKM

peta
ni

IB

UB

IKM

pete
rnak

Diskusi masalah sistem 

distribusi barang

Bulog
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 Siaran pers hasil pemantauan harga dan ketersediaan pasokan oleh 

pimpinan daerah 

 Penyampaian siaran pers melalui media cetak/ media elektronik 

Pemerintah Pusat pada tahun 2016 telah mengevaluasi kinerja TPID daerah 

dan kota, dan telah menetapkan tiga pemerintah daerah tingkat 

kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan TPID Inovatif 2015 yakni: 

Medan, Surakarta, dan Balikpapan (kompas, Kamis 4 Agustus 2016). 

Penghargaan ini diberikan kepada daerah terbaik yang mampu membuat 

program inovatif yang dapat menjaga stabilitas harga (inflasi) tahun 2015 

yang cukup rendah year on year (YoY).  

Untuk keempat faktor PEL lainnya, pemkot Surakarta belum secara optimal 

dilakukan adalah: kegiatan diskusi terutama dikaitkan dengan sistem distribusi 

barang kebutuhan pokok atau kajian Analisis dan pemetaan potensi ekonomi, 

khususnya pembenahan struktur pasar kebutuhan pokok yang bersifat 

oligopoli agar tercipta keseimbangan harga yang wajar dan tidak mengganggu 

daya beli masyarakat lokal. Pemkot belum secara optimal mengembangkan  

industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri, dengan tujuan 

peningkatan produksi industri yang menghasilkan produk kebutuhan pokok 

masyarakat. Sementara itu beberapa program yang sudah dilakukan seperti 

Pembangunan pasar perdesaan, dan penyusunan perencanaan 

pengembangan ekonomi masyarakat, dari hasil laporan monev diperoleh 

kinerja sudah tinggi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut ini 

daftar kegiatan PEL untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.  
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Tabel 14 Program dan Output Pemkot Yang Terkait Dengan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok 

No Faktor pengungkit Program  Output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2021 2017 2016 2017  

1 Kebijakan 
pengembangan 
pusat pertumbuhan 
di perdesaan 
(agropolitan) dan 
perkotaan 

Koordinasi 
perencanaan 
penanganan pusat-
pusat industri 

Tersusunnya 
Laporan 
RAD SIDa 

doc 1 
 

0   Tidak ada Bapppeda 

  Koordinasi 
perencanaan 
penanganan pusat-
pusat 
pertumbuhan ekonom 

Jumlah objek/ 
destinasi wisata yang 
dibangun 
/dikembangkan 

buah 47 47 46 47 Sangat tinggi 
Target RPMJ 
2021= 47 buah 

Dinas 
Pariwisata 

  Pembangunan pasar 
perdesaan 

Persentase pasar 
rakyat yang 
memenuhi persya-
ratan 

%  68,1
8 

65,9
1 

70,4
5 

Cukup tinggi 
Target RPMJ 
2021= 77,27% 

Dindag 

2 Analisis dan 
pemetaan potensi 
ekonomi 

Penyusunan 
perencanaan 
pengembangan 
ekonomi masyarakat 

Tersusunnya 
Rencana Aksi 
Pengembangan 
Ekonomi Kreatif  

doc 1 
 

1 1 1 Tinggi  Bapppeda 
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V.3.  Langkah-langkah untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Penduduk 

Program kerja yang diarahkan untuk mendorong mengurangi tingkat 

kemiskinan penduduk dan dampak sosial jika dikaitkan dengan hasil kajian 

PEL tahun 2015, diperoleh beberapa faktor pengungkit yang dapat untuk 

mengurangi tingkat kemiskinan penduduk, yaitu: 

1. Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat lokal  

2. Peningkatan kualitas pemukiman terutama daerah penduduk miskin 

3. Kebijakan pemda yang berkaitan permasalahan lingkungan dan 

kesenjangan sosial 

4. Pendampingan dan promosi IKM dan UKM yang dikelola penduduk miskin 

5. Kebijakan pemkot terkait proporsi anak sekolah (SDN, SMPN, SMAN) dari 

keluarga miskin 

6. Kebijakan subsidi untuk pembayaran BPJS untuk keluarga miskin 

Berikut ini gambar hubungan program PEL Pemkot Surakarta yang diarahkan 

mengurangi jumlah penduduk miskin 

 

Gambar 6. Hubungan Program PEL Pemkot Surakarta Dengan Penduduk 
Miskin 

Jumlah dan 

persentase 

penduduk miskin 

menurun 

2016= 10,88%

2017=10,65% 

Peningkatan kualitas 
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miskin

peningkatan kualitas 

hidup dan kesejahteraan 

masyarakat lokal 

Pemukim
an tidak 

layak

Masalah 
lingkungan 

kumuh

IRT

UK

UK

IK

IRT

IK

IK

IRT

Kebijakan pemkot 

terhadap 

lingkungan dan 

kesenjangan sosial

Kualitas hidup
(pedapatan, 

kesehatan dan 
pendidikan)

Peningkatan kemampuan 
masyarakat miskin dalam bidang  
usaha kecil (UK), industri kecil (IK) 
dan industri rumah tangga (IRT)

Pendampingan 

IKM/ UKM

Promosi produk 

IKM/ UKM

Akses 
pendidikan 
kel miskin

Akses 
kesehatan 
kel miskin

Kebijakan (perda) 

mengatur proposi 

penduduk miskin ke 

SDN dan  SMPN   

Kebijakan pemerintah 

pusat dan daerah 

subsidi BPJS bagi kel 

miskin     

TPKK
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Langkah-langkah pengurangan kemiskinan penduduk kota Surakarta 

didasarkan pada RPJMD 2016-2021 yang dikaitkan dengan Misi Wareg yang 

diartikan mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan 

mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani. Misi tersebut memiliki 

tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani 

dan rohani, yang antara lain ditujukan pada penurunan angka kemiskinan 

pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,38% dan pengangguran terbuka menjadi 

sebesar 5,46%.  

Kebijakan Pemkot Surakarta adalah dengan Penguatan kemampuan produktif 

dan karakter mandiri pada kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS), rentan miskin dan peningkatan produktivitas dan kecukupan 

bahan kebutuhan pokok. Sejak tahun 2016 telah mulai Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021. 

Dalam implementasi program dan kegiatan yang ada dalam Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Salah satu kegiatannya adalah 

melakukan dokumentasi Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (LP2KD). Dokumen ini merupakan dokumen daerah yang disusun 

dalam rangka monitoring dan pengendalian pelaksanaan program-program 

penanggulangan kemiskinan di kota Surakarta sebagai salah satu pijakan 

perencanaan tahun berikutnya agar lebih efektif dan berdaya guna dalam 

menentukan program dan kegiatan. Dari hasil FGD diusulkan adanya Tim 

penanggulangan kemiskinan kelurahan (TPKK) untuk diberi pelatihan untuk 

survei kebutuhan wirausaha baru dan usaha.  Sehingga dengan survei ini 

dapat diperoleh gambaran riil kebutuhan bentuk wirausaha apa yang bisa 

dikembangkan di masyarakat miskin pedesaan. Berikut ini rencana dan 

realisasi pengurangan kemiskinan penduduk kota antara lain 
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Tabel 15 Rencana dan Realisasi Program Terkait Pengurangan Kemiskinan Penduduk 

No Faktor pengungkit Program  Output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2021 2017 2016 201
7 

 

1 Pendampingan dan 
monitoring oleh 
pemda kepada 
pelaku baru dan 
IKM/UKM 

Fasilitasi 
pengembangan Usaha 
Kecil Menengah 

UMKM naik level 
/peningkatan kualitas 
KUKM yang dibina 

% 0 5 0 6.7 Capaian 
Sangat 
rendah 
Target 
RPMJ 2021 
= 30% 

DiskopUKM 

  Program peningkatan 
Kapasitas Iptek Sistem 
Produksi 

Jumlah industri kecil 
dan menengah yang 
mendapat bantuan 
iptek 

Buah 
iptek 

 1.77
2,00 

0 0 Sangat 
rendah 

Disnakerprin 
 

  Program Pembinaan 
pedagang kaki lima dan 
asongan 

Cakupan bina 
kelompok pedagang / 
usaha informal 

% 100 100 100 100 Sangat 
tinggi 

Dindag 

  Kegiatan penyuluhan 
peningkatan disiplin 
pedagang kaki lima dan 
asongan 

Penataan, 
Pemantauan serta 
pengendalian 

kali  145 0 0 Tidak 
kegiatan 
Target 
RPMJ 2021 
= 145 kali 

Dindag 

  Kegiatan penataan 
tempat berusaha bagi 
pedagang kaki lima dan 
asongan 

Jumlah lokasi 
Pedagang Kaki Lima 
yang ditata 

%  85,7
11 

83,9
2 

85,
71 

Kinerja 
sangat 
Tinggi  
Target 
RPMJ 2021 
= 93% 

Dindag 

2 Promosi produk 
UMKM/IKM yang 
disponsori 
pemda/pusat 

Meningkatkan 
pertumbuhan IKM dan 
industri potensial 
sebagai daya ungkit 
pertumbuhan ekonomi 
daerah 

Persentase IKM, 
yang telah mengikuti 
pameran promosi 
produk. 

% 2,54 2,54 0 0 Tidak ada 
kegiatan 
Target 
RPMJ 2021 
= 5,83% 

Disnakerprin 
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  Penyelenggaraan 
promosi produk Usaha 
Mikro Kecil & 
menengah 

UKM yang mengikuti  
promosi produk 

unit  48 100 237 Rendah 
Target 
RPMJ 2021 
= 1054 

DiskopUKM 

3 Peningkatan kualitas 
pemukiman 

Koordinasi 
perencanaan air minum, 
drainase dan sanitasi 
perkotaan 

Persentase Luasan 
Kawasan Kumuh 

%   

4,93  7,19 

Rendah  
target 
RPMJ 
2021= 0% 

Dinas 
Perumahan,Kaw
asan 
Permukiman 
dan Pertanahan 

   
Persentase Rumah 
Tangga pengguna 

air bersih 
%  95,14 

81,05

0 
81,0

70 

Tinggi 
RPMJ 
2021= 
100% 

Dinas 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

dan pertanahan 

   
Persentase Rumah 
tangga bersanitasi 

%  98,50 
97,42

0 
97,4

60 

Sangat 
tinggi 
RPMJ 
2021= 
100% 

Dinas 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

dan Pertanahan 

  
Program Lingkungan 

Sehat Perumahan 

Persentase jaringan 
sistem air limbah 
yang memadai 

% 0,5 0,5 
0,04

2 
0,0
42 

Sangat 
rendah 
RPMJ 
2021= 
100% 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

4 Kontribusi PEL 
terhadap 
peningkatan kualitas 
hidup dan 
kesejahteraan 
masyarakat lokal 

Penyusunan masterplan 
penanggulangan 
kemiskinan 

Tersusunnya Perwali 
SPKD Tahun 2016-
2020 

doc 1    Tidak ada 
data 

Bapppeda 

  Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Cakupan Pelayanan 
Kesehatan Rujukan 
Pasien Masyarakat 
Miskin 

% 100 100 - - Tidak 
kegiatan 
RPMJ 
2021= 
100% 

Dinas 
Kesehatan 
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  Program 
Pemberdayaan Fakir 
Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya 

Cakupan PMKS yang 
dibina 

% 0,26 0,26 - - Tidak ada 
kegiatan 
RPMJ 
2021= 0% 
 

Dinas Sosial 

 

Untuk evaluasi kegiatan pengentasan kemiskinan, maka laporan LP2KD yang menyajikan beberapa evaluasi kegiatan OPD 

yang didasarkan penyerapan anggaran dan yang dikaitkan secara langsung pada gakin pada klaster I, II dan III: 

 

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 

a. Program pengembangan budidaya perikanan 

1) Pengembangan bibit ikan unggul dengan realisasi anggaran, yaitu demplot kolam ikan (gakin) 95,59%; demplot kolam ikan 

(portable/perikanan perkotaan) 100%; alat multi parameter 99,46%; dan pelatihan/sosialisasi budidaya perikanan terpdu 

perkotaan 92,00%. 
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Dinas Kesehatan 

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

1) Upaya kesehatan masyarakat JKN-KIS dengan realisasi anggaran sebesar 

39,33%, sasaran saat ini masih difokuskan pada penduduk miskin di Kota 

Surakarta (14.310 jiwa). 

2) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Prov Jateng bertujuan untuk 

peningkatan derajat kesehatan penduduk miskin pelayanan kesehatan 

masyarakat miskin dengan sasaran 177.574 orang. Sasaran Jaminan 

Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Prov Jateng tersebar di Kelurahan Kadipiro 

sebanyak 333 orang 

 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Program Lingkungan Sehat Perumahan 

1) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat 

miskin (DAK) dengan realisasi anggaran 0%. 

2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat 

miskin dengan realisasi anggaran yang sudah terlaporkan adalah peningkatan 

kualitas permukiman kumuh 23,25%. 

3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat / 

Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dengan tujuan Peningkatan Kualitas 

Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan 

sasaran sebanyak 927 unit yang tersebar di Kelurahan Pucangsawit, 

Kelurahan Tegalharjo, Kelurahan Jebres, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan 

Manaha, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan 

 

Dinas Pendidikan 

1) Bantuan pemenuhan BOSP dan BP bagi siswa SD/SMP  plus, siswa plus, 

10% siswa miskin/tidak mampu berprestasi yang bersekolah di 

SMP/SMA/SMK Negeri. 

2) Program BOP (Bantuan Operasional Penyelengaraan ) Kejar Paket C. 

Bantuan pemenuhan BOSP untuk anak usia sekolah dari keluarga miskin agar 
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bisa menyelesaikan pendidikan pada program kesetaraan Paket A,B,C yang 

ditujukan untuk 300 orang yang tersebar di 5 kecamatan. 

 

V.4.  Langkah-langkah untuk mengurangi angka pengangguran  

Langkah kongkrit untuk mengurangi pengangguran terbuka dan tertutup yang 

dikaitkan dengan hasil kajian RALED PEL adalah meningkatkan kesempatan 

kerja khususnya bagai tenaga kerja muda adalah: 

 Kebijakan informasi bursa tenaga kerja 

 Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi usaha baru 

 Pendampingan dan monitoring oleh pemda kepada pelaku baru dan 

IKM/UKM 

 Pelatihan tenaga kerja trampil  

Program pemkot yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

dengan konsep digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 7 Hubungan Program Kerja PEL Dengan Tingkat Pengangguran  

 

Untuk kegiatan Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi usaha baru ada tiga 

OPD yang menangani kegiatan ini dengan target yang berbeda-beda:  

Tingkat 

pengangguran 

penduduk di atas 

usia 15 tahun

Tahun 2016= 4,53%

Tahun 2017=4,47%  

Pelatihan tenaga trampil 

Fasilitasi pelatihan 

kewirausahaan bagi 

usaha baru  Kebijakan info 

bursa tenaga kerja

Tenaga kerja 
trampil siap 

kerja

Sekolah 
Formal & 

Perguruan 
Tinggi

IKM

UKM

IKM

IB

IB

UB

IB

UB

Diterima kerja di Perusahaan 

Bursa Tenaga 
kerja 

Perusahaan 
Nasional & 

internasional
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Tabel 16 Rencana Dan Realisasi Program Terkait Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Baru 

No Faktor pengungkit Program  Output Target  Capaian OPD 

Indikator Satuan 2021 2017 2016 201
7 

 

1 Fasilitasi pelatihan 
kewirausahaan bagi 
usaha baru 

Meningkatkan 
kesempatan kerja/ 
perluasan kerja dan 
mengurangi 
pengangguran 

Besaran tenaga kerja 
yang mendapatkan 
pelatihan 
kewirausahaan 

%  98,3
6 

0 0 Tidak ada 
kegiatan 
Target 
RPMJ 2021 
= 96,77% 

Disnakerprin 
 

  Penyelenggaraan 
pelatihan 
kewirausahaan 

Wirausaha Baru % 12 12 3 9 Sangat 
Rendah 
Target 
RPMJ 2021 
= 42  

DiskopUKM 

  Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
UKM 

Usaha Mikro dan 
Kecil melalui 
program 
kewirausahaan  

%  99,8

1 

99,9

7 

99,

93 

Sangat 
tinggi 
Target 
RPMJ 2021 
= 99,81% 

DiskopUKM 

  peningkatan upaya 
penumbuhan 
kewirausahaan dan 
kecakapan hidup 
pemuda 

Jumlah kegiatan 
kepemudaan 

Kegiat
an 

 70   71 Baik sesuai 
dengan 
target 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

2 Pelatihan tenaga 
kerja trampil  

Memberikan pelatihan  
pencari kerja agar 
mempunyai kompetensi  
sesuai kebutuhan pasar 
kerja 

Besaran tenaga kerja 
yang mendapatkan  
pelatihan berbasis  
kompetensi 

% 41 34,4
8 

100 100 244 Disnakerprin 
 

  Pendidikan dan 
pelatihan keterampilan 
bagi pencari 
kerja 

Cakupan serapan 
tenaga kerja terampil 

% 70 70,6
9 

75 75 Sangat 
tinggi 
Target 
RPMJ 2021 
= 80% 

Disnakerprin 
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  Pelatihan SDM pelaku 
usaha pariwisata yang 
memilikisertifikat/ 
memenuhi standar 
kompetensi 

Persentase SDM 
pelaku usaha 
pariwisata yang 
memiliki sertifikat 

% 30 40 30 40 Sesuai 
target tetapi 
masih 
harus 
dikejar  
Target 
RPMJ 2021 
= 80% 

Dinas pariwisata 

3 Kebijakan informasi 
bursa tenaga kerja 

Penempatan tenaga 
kerja 

Pencari kerja yang 
ditempatkan  

%  76,3

6 

50,4

4 

90,

22 

Sangat 
Tinggi 
Melebih 
target 
RPMJ 
2021= 86% 

Disnakerprin 
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Dari ketiga program tersebut laporan ini mencoba mengangkat STP.  Kota 

Surakarta memiliki SOLO TECHNOPARK dengan konsepnya adalah Suatu 

Kawasan Teknologi Terpadu, sebagai pusat Vokasi dan Inovasi UMKM yang 

memadukan unsur pengembangan Iptek, kebutuhan pasar, industri dan bisnis, 

serta penguatan daya saing daerah. Program kerja yang telah dilaksanakan 

oleh STP antara lain menciptakan wirausaha baru melalui program “Inkubator 

Bisnis Dan Teknologi”. Program ini Inkubator Bisnis dan Teknologi (INBISTEK) 

di Solo Technopark didesain untuk menjadi suatu inkubator multiguna. Tujuan 

dari INBISTEK adalah mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis 

teknologi (technopreneur) para lulusan perguruan tinggi, generasi muda, dan 

pebisnis baru lainnya yang berkembang dari usaha baru dan menggunakan 

kreasi pengembangan riset dan protoype dari lembaga-lembaga pelatihan dan 

universitas di wilayah Surakarta. 

 

Dari hasil diskusi diperoleh masukan terkait dengan masalah pengguguran 

adalah: 

• OPD telah beberapa kali melaksanakan program pelatihan wirausaha 

baru. Tetapi masalah yang paling kritis dan muncul adalah banyak 

penduduk di Kota Surakarta tidak berminat dan berbakat untuk menjadi 

wirausaha baru. Mereka lebih memilih bekerja di perusahaan besar dari 

pada memulai usaha baru yang memiliki peluang keberhasilan atau 

kemungkinan gagal. Hal ini sudah dicoba dengan sudah 

dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat agar dipilih beberapa 

pemuda yang siap untuk menjadi usahawan tetapi kenyataannya sulit 

untuk mendapatkan calon pengusaha baru tersebut.  Ini terjadi ketika 

STP mengadakan inkubator bisnis yang berminat peserta pelatihan 

tidak banyak dari penduduk solo sehingga diambil dari daerah lain 

• Karena kesulitan untuk maka OPD terkait lebih bayak fokus untuk 

memberikan pelatihan ketrampilan khusus untuk disalurkan ke 

beberapa perusahaan besar. Seperti  pelatihan tenaga  kerja keluar TKI 

yang memiliki keahlian khusus: merawat balita/orang tua, jasa 

kecantikan, tenaga listrik, dan pipa PAM  yang  bersertifikat. 
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• Karena pelatihan ini sifatnya terus berkembang maka OPD terkait harus  

bekerja sama pihak swasta (industri besar seperti Astra dan PT. 

Garuda) untuk dapat menangkap peluang lapangan kerja dan perlu 

adanya MOU untuk menyalurkan ke industri. Seperti pelatihan las yang 

bersertifikat. Artinya setelah dilatih mereka dilatih perlu juga adanya 

jaminan mereka dapat disalurkan ke beberapa perusahaan yang telah 

mendatangani MOU tersebut. Hal ini telah dirintis oleh STP dimana, 

ketika para peserta selesain pelatihan maka mereka disalurkan 

(dikawal) disalurkan ke beberapa industri dan dimonitor bagaimana 

bentuk ketrampilan yang diberikan apakah berguna bagi industri tempat 

mereka ditempatkan. Hal ini dapat dibangun karena STP memiliki   

forum SDC (Skill Development Center).  

 

  



 

72 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

VI.1.  Kesimpulan 

Laporan monitoring dan evaluasi PEL Kota Surakarta Pemerintah Kota 

Surakarta merupakan hasil kajian terhadap penyelenggaraan beberapa 

program yang diusulkan dan dijalankan oleh beberapa OPD terkait bidang 

ekonomi. Pembuatan laporan ini merupakan satu rangkaian siklus 

pelaksanaan pembangunan ekonomi lokal. Bappenas dalam pelaksanaan 

program PEL menekankan pada pendekatan pengembangan usaha / bisnis 

dari tiga kelompok sasaran (investor, pelaku usaha lokal dan calon usahawan 

baru). Jadi diharapkan program yang dikembangkan bukan mengarah pada 

bantuan sosial hanya memiliki dampak sesaat atau tidak berkelanjutan.  

 

Menyadari begitu luasnya program -program pembangunan ekonomi lokal 

yang harus dikaji, maka laporan ini hanya menyajikan beberapa point penting 

sesuai dengan skala prioritas yang diwujudkan dalam faktor pengungkit PEL.  

 

i. Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal 

 Pusat Layanan Investasi 

Kinerja Instansi Surakarta Tahun 2016 terjadi kenaikan investasi yang 

signifikan dengan kehadiran para investor / perusahaan besar di Kota 

Surakarta. Namun untuk meningkatkan pelayanan investasi pemkot 

Surakarta sudah membuat kajian Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) 

Bidang pelayanan perijinan yang mengukur kualitas pelayanan publik 

(X1) dan prosedur pelayanan publik yang digunakan (X2). Hasil dari 

kajian IPK terhadap layanan investasi termasuk kategori baik. Kondisi 

ini diperkuat dengan adanya penghargaan dari Badan Koordinasi 

Penanaman Modal  (BKPM) Pusat juga melakukan survei IPM dan 

menetapkan kota Surakarta sebagai peringkat kedua Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik tingkat Kabupaten/kota di 

Indonesia.  

 

 Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Hinterland Atau Sentra 

Industri. Beberapa OPD juga telah mendorong pertumbuhan sentra 

Kampung wisata batik Kauman menjadi kawasan wisata belanja, 

sejarah, budaya dan pendidikan membatik. Beberapa program 

seperti pelatihan ecommerce bagi IKM batik (bisnis online). OPD 

Disnakerprin mendorong sentra ini untuk pertumbuhan pada tahap 

ekspansi menuju tahap matang. Dengan mendukung pembukaan 

beberapa showroom bersama untuk membantu menjual produk-

produk anggota sentra yang tidak memiliki showroom atau anggota 

yang memiliki showroom tetapi lokasi yang tidak. 

 Selain masalah perizinan kendala, di lapangan juga muncul adalah 

adanya penolakan dari masyarakat. Untuk menyikapi ini maka OPD 

terkait menyarankan pihak investor mau menyerap dan 

memprioritaskan tenaga kerja masyarakat sekitar yang memenuhi 

syarat untuk bekerja di perusahaan tersebut. 

 

ii. Langkah-langkah untuk mendorong stabilitas ekonomi lokal 

 Pemkot telah mendirikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).   

Tujuan dari TPID adalah menjaga agar  inflasi dapat 

dikendalikan yang akan memberikan dampak pada biaya upah 

minimun pekerja. Cara kerja tim ini telah mengembangkan 

sistem pemantauan dan evaluasi cepat untuk melihat 

ketersediaan barang dan perkembangan harga. Pada tahun 

2016 Pemerintah Pusat  telah mengevaluasi kinerja TPID daerah 

dan kota di Indonesia, dan hasil kajian telah menetapkan tiga 

pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan 

penghargaan TPID Inovatif 2015 yakni: Medan, Surakarta, dan 

Balikpapan. Penghargaan ini diberikan kepada daerah terbaik 
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yang mampu membuat program inovatif yang dapat menjaga 

stabilitas harga (inflasi) yang cukup rendah year on year (YoY). 

 Untuk mendapatkan stabilitas harga kebutuhan pokok yang 

stabil OPD Surakarta perlu membangun sistem stabilitas 

ekonomi daerah. Sistem ini mengembangkan beberapa faktor 

seperti: Pertama adanya kajian pemetaan potensi ekonomi, 

khususnya pembenahan struktur pasar kebutuhan pokok yang 

bersifat oligopoli agar tercipta keseimbangan harga yang wajar. 

Kedua adalah mengembangkan industri pendukung untuk 

keberlanjutan sistem industri yang menghasilkan produk 

kebutuhan pokok masyarakat (tekstil, batik, industri makanan, 

minuman). Ketiga adanya evaluasi atau kajian perencanaan 

pengembangan infrastruktur logistik jalan, gudang, distributor 

dan pengecer. Dan keempat secara berkala diadakan diskusi 

terkait sistem distribusi barang khususnya kebutuhan pokok.  

 

 

iii. Langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk 

 Langkah-langkah pengurangan kemiskinan penduduk kota 

Surakarta didasarkan pada RPJMD 2016-2021 yang dikaitkan 

dengan Misi Wareg yang antara lain ditujukan pada penurunan 

angka kemiskinan pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,38% dan 

pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,46%. Target ini masih 

terlalu jauh jika dilihat capaian prosentase penduduk miskin 

tahun tahun 2016 sebesar 10,88%. Strategi kebijakan Pemkot 

Surakarta adalah dengan Penguatan kemampuan produktif dan 

karakter mandiri pada kelompok Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Laporan LP2KD untuk evaluasi 

kegiatan pengentasan kemiskin terhadap beberapa program 

yang menyentuh gakin:  beberapa kegiatan produktif oleh Dinas 

Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan seperti: 

Pengembangan bibit ikan unggul, demplot kolam ikan 
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(portable/perikanan perkotaan); pelatihan/sosialisasi budidaya 

perikanan terpadu perkotaan; Pemberian peralatan mesin tepat 

guna oleh Disnakerprin seperti mesin jahit elektrik bagi keluarga 

miskin (gakin) di sentra kain perca di Tipes dan pemberian 

peralatan finishing (compressor dan peralatan painting) di sentra 

sangkar burung Mojosongo.   

 

iv. Langkah-langkah untuk mengurangi angka pengangguran 

 Problem utama dalam pelatihan inkubator bisnis untuk  

wirausaha baru adalah banyak penduduk di Kota Surakarta tidak 

berminat menjadi wirausaha baru. Mereka lebih memilih bekerja 

di perusahaan besar dari pada memulai usaha baru yang 

memiliki peluang keberhasilan atau kemungkinan gagal. Karena 

itu maka OPD terkait lebih bayak fokus untuk memberikan 

pelatihan ketrampilan khusus untuk disalurkan ke beberapa 

perusahaan besar. Seperti  pelatihan tenaga  kerja keluar TKI 

yang memiliki keahlian khusus: merawat balita/orang tua, jasa 

kecantikan, tenaga listrik, dan pipa PAM  yang  bersertifikat. 

 Karena pelatihan ini sifatnya terus berkembang maka OPD 

terkait harus  bekerja sama pihak swasta (industri besar seperti 

Astra dan PT. Garuda) untuk dapat menangkap peluang 

lapangan kerja dan perlu adanya MOU untuk menyalurkan ke 

industri. Seperti pelatihan las yang bersertifikat. Artinya setelah 

dilatih mereka dilatih perlu juga adanya jaminan mereka dapat 

disalurkan ke beberapa perusahaan yang telah mendatangani 

MOU tersebut. Hal ini telah dirintis oleh STP dimana, ketika para 

peserta selesain pelatihan maka mereka disalurkan (dikawal) 

disalurkan ke beberapa industri dan dimonitor bagaimana 

bentuk ketrampilan yang diberikan apakah berguna bagi industri 

tempat mereka ditempatkan. Hal ini dapat dibangun karena STP 

memiliki   forum SDC (Skill Development Center).  
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VI.2.  Saran untuk Pengembangan Ekonomi Lokal 

Konsep pembangunan ekonomi lokal seharusnya menekankan pada 

pendekatan pengembangan bisnis atau pertumbuhan unit usaha (IKM/UMKM) 

bagi masyarakat lokal. Konsep ini tidak ditekankan pada pendekatan bantuan 

sosial yang bersifat instan dan given (tidak menyertakan partisipasi 

masyarakat). Artinya PEL bukan merupakan upaya penanggulangan 

kemiskinan secara langsung, tetapi diarahkan pada pengembangan kegiatan 

ekonomi masyarakat lokal yang bersifat jangka panjang (berkelanjutan) dan 

meningkatkan daya saing di bidang bisnis.  

 

Program-program yang dikembangkan dengan kerangka PEL juga 

memperhatikan tiga kelompok sasaran PEL, yaitu pertama para investor 

sehingga program OPD harus diarahkan kemudahan investasi, informasi 

prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye, pusat 

pelayanan investasi. Kelompok sasaran kedua adalah para pelaku IKM/ 

UMKM lokal dengan arah program OPD pada: mempermudah mendapatkan 

modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen & kelembagaan 

perusahaan. Dan Kelompok sasaran ketika adalah untuk para pencari kerja 

dan para lulusan perguruan tinggi baru didorong untuk menjadi pelaku Usaha 

Baru dengan memberikan beberapa Pelatihan kewirausahaan, pendampingan 

& monitoring, insentif, kecepatan ijin.  

 

Saran untuk tindak lanjut dari kajian ini adalah: sesuai dengan siklus PEL 

tahap selanjutnya adalah memasuki tahap II yaitu pengumpulan data PEL, 

analisis data PEL, pemetaan status PEL Kota Surakarta tahun 2019 dan 

penetapan faktor pengungkit PEL tahun 2019. 

 

Atas masukan dari beberapa anggota FEDEP, maka kuesioner yang 

digunakan dalam perumusan pemetaan PEL harus disederhanakan 

jumlahnya dan dimodifikasi menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang 

berkembang saat ini seperti adanya bisnis online, industri 4.0 dan peranan 

sosial media dalam pengembangan ekonomi lokal.   


