DAFTAR ISI
Halaman Sampul..................................................................................................................

i

Kata Sambutan.....................................................................................................................

ii

Kata Pengantar..................................................................................................................... iii
Daftar Isi...............................................................................................................................

iv

BAB I KEADAAN TERKINI
A.

Identifikasi Peluang/Kendala dan Inventarisasi Urgensi............................................

1

B.

Pemetaan Komponen Pembentuk Sektor Andalan
1. Aspek Faktor Penguat..........................................................................................
2. Aspek Sumber Daya Manusia..............................................................................
3. Aspek Pasar.........................................................................................................
4. Aspek Ekosistem Inovasi.....................................................................................

2
3
3
4

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
A

Formulasi Kebijakan melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan
(RPJMD, RKPD, Renstra, dll)....................................................................................

5

B

Terobosan Strategi Melalui Perencanaan Berbasis Penelitian, dan Pembangunan
Berbasis Perencanaan...............................................................................................

5

C

Kerangka Kebijakan Terintegrasi Pembangunan.......................................................

6

BAB III SOLUSI MENYELURUH
A

Agenda Kerjasama dan Kolaborasi............................................................................

7

B

Prioritas Program Penyusunan dan Pelaksanaan Penguatan
IDSD...........................................................................................................................

7

C

Konektivitas Antarkelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan............................

8

BAB IV TATA KELOLA DAN DUKUNGAN
A

Agenda Kerja Pelaksanaan Penguatan Daya Saing Daerah.....................................

10

B

Anggaran, Human Capital & Inovasi..........................................................................

10

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Gambar 1. Hasil Program Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi Tahun 2019............................
Gambar 2. Contoh Lokasi Hotspot Wifi di Ruang Publik......................................................
Gambar 3. Hasil Analisis Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Aspek.........................
Gambar 4. Hasil Analisis Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Pilar............................
Gambar 5. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah.........................

3
3
4
4
59

LAMPIRAN

iv

BAB I
KEADAAN TERKINI

A.

IDENTIFIKASI PELUANG/ KENDALA DAN INVENTARISASI URGENSI
Secara geografis, Kota Surakarta terletak antara 110 o45’15” – 110o45’35
Bujur Timur dan 7o36’00” – 7o56’00” Lintang Selatan. Wilayah ini termasuk dataran
rendah dengan ketinggian ± 92 meter dari permukaan laut dan dilalui oleh sungai
Pepe, Jenes, Anyar dan Bengawan Solo. Kota Surakarta merupakan jalur singgah
yang menghubungkan kota besar di Jawa Tengah, Semarang dan Jawa Timur.
1. Potensi Daerah
Kota Surakarta dalam hal potensi wilayah untuk kontribusi sektor tersier
dan sekunder lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi dari sektor primer.
Struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor jasa
perdagangan/retail, jasa wisata (hotel, restoran, budaya, dan hiburan), dan jasa
pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari indikator kontribusi
sektoral dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta. Kuatnya
sektor tersier dalam struktur PDRB, tidak lepas dari sumber daya Kota
Surakarta yang diuntungkan dari aspek lokasi sebagai sumber daya strategis
Kota Surakarta. Secara umum sektor unggulan yang ada di Kota Surakarta,
dengan masing-masing clusternya per kecamatan dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a.

b.

c.

d.

e.

Kecamatan Laweyan, sektor unggulannya berupa batik, tekstil, garmen,
mebel, kaca ukir, sangkar burung dan shuttlecock dengan jasa pendukung
adalah pendidikan, biro travel, tempat wisata, kesenian daerah dan
perhotelan.
Kecamatan Serengan, sektor unggulannya berupa industri makanan dan
minuman, pakaian tradisional, batik dan tekstil serta aksesoris antik
dengan jasa pendukungnya adalah berupa rumah penginapan dan
kerajinan pembuatan letter.
Kecamatan Pasar Kliwon, sektor unggulannya berupa kerajinan dan batik
kayu, pakaian (sandal dan sepatu), makanan dan minuman dengan jasa
pendukung berupa travel biro, kesenian tradisional dan jasa sablon.
Kecamatan Jebres, sektor unggulannya berupa meubel, batik tekstil dan
garmen, produk hiasan berupa mosaik bulu ayam. Dan jasa pendukung
berupa hotel, jasa kursus, internet dan gedung olah raga.
Kecamatan Banjarsari, sektor unggulannya berupa minuman tradisional
(jamu, meubel, sangkar burung, batik tekstil serta makanan dan minuman.
Dan jasa pendukungnya adalah berupa travel biro dan penginapan/hotel.

Di Sektor perdagangan, hotel dan restoran Kota Surakarta sudah lama
dikenal sebagai kota perdagangan. Letak geografisnya sebagai kota transit
yang dilalui lalu lintas Jakarta-Surabaya sangat berpengaruh dalam
perkembangan perdagangan. Produk yang diperdagangkan erat kaitannya
dengan sektor industri dan pertanian. Perdagangan yang berorientasi ekspor
dilakukan oleh perusahaan dengan skala produksi yang besar. Produk yang
diperdagangkan antara lain produk tekstil dan hasil kerajinan. Sedangkan
perkembangan sub sektor hotel dan restoran merupakan faktor pendukung bagi
perkembangan sektor perdagangan dan wisata. Banyak orang yang datang ke
kota Surakarta dengan maksud keperluan bisnis ataupun hanya sekedar
berlibur, sehingga fungsi hotel dan restauran sangat mendukung dan
diharapkan para pengunjung.
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Sektor industri diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi
pendapatan daerah kota Surakarta yang memegang peranan penting bagi
pertumbuhan perekonomian, dikarenakan sifat industri itu sendiri bertujuan
menciptakan nilai tambah hasil produksi sektor lain sehingga memiliki nilai ahkir
yang lebih tinggi. Perkembangan sektor industri di Kota Surakarta, dimasa yang
akan datang dititikberatkan pada industri rumah tangga dan industri kreatif.
Sampai dengan tahun 2021 jumlah industri kecil di Surakarta mencapai 3.821
industri, sedang industri besar dan menengah ada 56 industri dengan tenaga
kerja yang terserap berjumlah 38.765 orang. Dari beberapa jenis industri yang
ada di kota Surakarta terdapat produk unggulan yaitu; usaha konveksi, yang
terdiri dari usaha pembatikan dan pakaian jadi.
2. Kendala Daerah
Berdasarkan analisis Daya Saing Kota Surakarta tahun 2021, kendala
yang dihadapi oleh Kota Surakarta adalah karena kondisi geografisnya yang
berupa kawasan urban dengan luas wilayah yang tidak mendukung untuk digali
potensi alamnya. Hal ini berdampak juga pada rendahnya koefisien daerah
hijau, yang secara langsung kurang mendukung reduksi terhadap polusi kota,
dan keberadaan pemukiman-pemukiman padat yang rentan terhadap masalah
kesehatan.
Selain kendala utama berupa terbatasnya lahan dan karakteristik urban,
Kota Surakarta juga masih menghadapi permasalahan tingginya angka
kemiskinan dan ketimpangan daerah, dimana pada tahun 2021 angka
kemiskinan masih mencapai 9% dengan tingkat ketimpangan ekonomi sebesar
3,59. Terkait dengan kemampuan jual-beli, meskipun merupakan basis
perdagangan lokal, melalui pusat grosir Pasar Klewer maupun Benteng Trade
Centar, Kota Surakarta masih belum kuat dalam hal perdagangan antar daerah
karena nilai beli Kota ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai
penjualannya.
B.

PEMETAAN KOMPONEN PEMBENTUK SEKTOR ANDALAN
Mengacu pada sektor prioritas yang telah di sebutkan, dapat dipetakan
sektor andalan yang diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan daerah
yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Sektor andalan ini tentunya perlu
didukung dengan sektor prioritas karena hal ini berjalan secara simultan dan tidak
dapat berjalan secara sendiri-sendiri (parsial).
Berdasarkan hasil pengukuran IDSD tahun 2021, terdapat 4 aspek yang
dijadikan tolok ukur dalam penetapan sektor andalan Kota Surakarta yaitu
Ekosistem Inovasi, Faktor Penguat (Enabling Environment), Sumber Daya
Manusia (Human Capital), dan Pasar (Market). Secara keseluruhan dengan
mempertimbangkan keempat aspek tersebut, pada tahun 2021 skor untuk aspek
Ekosistem Inovasi Kota Surakarta adalah 4,90 dari skor maksimal 5,00 dan
merupakan aspek yang paling baik diantara ketiga aspek lainnya. Ekosistem
inovasi Surakarta ditopang oleh kesiapan masyaratnya dalam hal menghadapi
perkembangan di bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Selain itu ekosistem
inovasi Kota Surakarta didukung oleh kelembagaan yang tertata serta pelayanan
kesehatan dan birokrasi yang memudahkan penggunanya. Aspek ini juga
dibangun oleh beberapa faktor diantaranya yaitu penganggaran kegiatan
kelitbangan pada Bapppeda maupun perangkat daerah lainnya, hilirisasi hasil riset
perguruan tinggi ke Bapppeda melalui Solo Technopark, komersialisasi produk
hasil riset yang berasal dari pelajar maupun masyarakat, Startup Berbasis IT yang
telah dikomersialisasikan, persentase penggunaan HP maupun smartphone, serta
ketersediaan infrastruktur maupun suprastruktur IT melalui penyediaan hotspot di
ruang publik, seperti gambar dibawah ini:
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Gambar 1. Hasil Program Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi Tahun 2019

Gambar 2. Contoh Lokasi Hotspot Wifi di Ruang Publik

Aspek andalan Kota Surakarta yang kedua adalah aspek Sumber Daya
Manusia, dimana Kota Surakarta diukur mampu memperoleh skor 4,5 dari skor
maksimal 5,00. Sementara itu untuk Aspek Faktor Pasar Kota Surakarta, skornya
adalah 4,00 dari skor maksimal 5,00. Sedangkan untuk aspek Faktor Penguat
merupakan aspek yang paling rendah jika dibandingkan dengan ketiga aspek
lainnya, Kota Surakarta mampu mencapai skor 4,05 dari skor maksimal 5,00.
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Dengan kondisi bahwa Kota Surakarta tidak menunjukkan adanya sektor
yang masih berada dibawah angka 4,00 maka dapat dikatakan bahwa Kota
Surakarta memiliki daya saing yang baik pada keempat sektor yang dijadikan tolok
ukur. Meski begitu, pengukuran secara lebih spesifik perlu diperhatikan untuk
melihat aspek mana yang perlu dipertahankan dan diperkuat untuk tahun-tahun
selanjutnya.
Gambar 3. Hasil Analisis Daya Saing Kota Surakarta berdasarkan Aspek

Jika dilihat berdasarkan pilar, pada tahun 2021 yang paling berkontribusi
terhadap kemampuan daya saing Kota Surakarta adalah Kesiapan Teknologi, yaitu
dengan skor 5,00 atau berada pada tingkat yang paling puncak. Setelah itu,
terdapat pilar lain yang menyumbang skor lebih dari 4,50 antara lain adalah
Kapasitas Inovasi dengan skor 4,96; pilar Dinamika Bisnis dengan skor 4,75 dan
pilar Kesehatan dengan skor 4,75. Sementara itu, terdapat 3 pilar yang masih
berada pada skor di bawah 4,00 antara lain adalah pilar Perekonomian Daerah
dengan skor 3,58; dan pilar Ukuran Pasar dengan skor 3,5.
Gambar 4. Hasil Analisis Daya Saing Kota Surakarta berdasarkan Pilar
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BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A.

FORMULASI
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN

MELALUI

DOKUMEN

PERENCANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta
2005-2025, dan secara spesifik dalam jangka yang lebih singkat lagi terutama
untuk menghadapi dampak pandemi global Covid-19 yang luas, perlu diselaraskan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Surakarta Tahun 2021-2026.
Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen RPJMD disusun dengan
memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi: (i) pendekatan teknokratis, (ii)
pendekatan partisipatif, (iii) pendekatan politis, dan (iv) pendekatan perpaduan
antara bottom-up dengan top-down planning. Pendekatan teknokratis dalam
perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan
partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara
transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam
pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.
Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan
misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD
dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan
pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu
penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui
musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi
pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah.
Adapun fokus prioritas makro RPJMD Kota Surakarta 2021–2026 antara lain
adalah:
1. Tata kelola pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif
mengembangkan kearifan budaya lokal
2. Masyarakat sehat dan tangguh
3. Sumber daya masyarakat yang kreatif dan mampu mengaktualisasikan nilainilai budaya lokal yang luhur dalam konteks masa kini
4. Kemajuan ekonomi yang cerdas, berkeadilan dan berkelanjutan infrastruktur
dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh
5. Ketahanan sosial yang tangguh dan kesejahteraan sosial yang adil merata
B.

TEROBOSAN STRATEGI MELALUI PERENCANAAN BERBASIS PENELITIAN
DAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERENCANAAN
Terkait dengan perencanaan pembangunan, isu-isu strategis RPJMD Kota
Surakarta Tahun 2021-2026 memberikan dukungan penuh terhadap daya saing
dan inovasi daerah. Rencana Pembangunan ini mengangkat isu yang terkait erat
dengan kolaborasi, penerapan inovasi, kreativitas, sustainability, dan
pengangkatan nilai budaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam 5 tahun
kedepan. Artinya, RPJMD Kota Suraakrta 2021-2026 memberikan perhatian penuh
terhadap sustainability dan kemampuan bersaing Kota Surakarta, terutama melalui
penerapan teknologi digital dan informatika. Lebih dari itu, dukungan RPJMD Kota
Surakarta Tahun 2021-2026 terhadap daya saing daerah merupakan perencanaan
strategis yang relevan karena penunjangan terhadap daya saing daerah
merupakan kebutuhan yang mendesak terlebih yang bersentuhan dengan
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penerapan inovasi teknologi dan digitalisasi terutama di masa 5 tahun ke depan
yang merupakan tahun-tahun responsif dan adaptif terhadap dampak pandemi
global Covid-19 seperti yang tertuang dalam struktur misi dibawah ini:
C.

KERANGKA KEBIJAKAN TERINTEGRASI PEMBANGUNAN
Berdasarkan kondisi eksisting daya saing kota Surakarta tahun 2021, serta
dibandingkan perkembangannya dengan tahun 2020, dapat dirumuskan kebijakan
pembangunan yang terintegrasi dengan isu-isu strategis Kota Surakarta dalam
RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026. Mengacu pada sebaran level atau
tingkatan secara umum, terjadi peningkatan kemampuan daya Saing Surakarta
dari tahun 2020 ke tahun 2021, dicerminkan oleh meningkatnya jumlah indikator
yang berada di level 5. Pada tahun 2020 terdapat 55 indikator yang berada pada
level 5, meningkat menjadi 68 indikator pada tahun 2021. Meski begitu,
peningkatan pada jumlah indikator yang berada di level 5 tidak sejalan dengan
dengan indikator yang berada di level 1. Pada tahun 2020 terdapat 2 indikator
yang masih berada pada level 1, yang kemudian malah bertambah menjadi
menjadi 3 indikator pada tahun 2021.
Tabel 1 Sebaran Level Daya Saing Kota Surakarta 2020-2021
No.

Level Indikator IDSD

2020

2021

1

Level 1

2

3

2

Level 2

6

5

3

Level 3

13

12

4

Level 4

21

10

5

Level 5

55

67

97

97

JUMLAH INDIKATOR
Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2021

Dengan demikian masih terdapat setidaknya 8 indikator utama yang masih
perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan,
Pembangunan sumberdaya manusia, Penataan infrastruktur dan lingkungan kota,
dan Pembangunan ekonomi (RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026) yaitu
Durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah
daerah untuk memulai bisnis/industri, Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA
Berdasarkan Data tahun Terakhir, Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun terakhir,
Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya
aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir, Tingkat
Pengangguran terbuka (TPT) , Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada
UMKM untuk Pengembangan Usaha, Pertumbuhan nilai ekspor, Nilai Neraca
Perdagangan Antar Wilayah di Tingkat Provinsi (dalam triliun rupiah).
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BAB III
SOLUSI MENYELURUH

A.

AGENDA KERJASAMA DAN KOLABORASI
Dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021, Indikator
tentang kerjasama dan kolaborasi terlihat pada indikator no. 13 yaitu jumlah
Kolaborasi antara Perguruan Tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah
daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dan indikator no. 15
yaitu jumlah kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang,
Industri/Badan Usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program
pengembangan teknologi dan inovasi. Berdasarkan pengukuran IDSD diperoleh
hasil bahwa kedua indikator tersebut telah menduduki level 5 artinya dalam
pelaksanaannya sudah sangat baik, akan tetapi Agenda Kerjasama dan Kolaborasi
tersebut dapat masih dapat ditingkatkan lagi dengan cara sebagai berikut:

B.

1.

Kerjasama dan Kolaborasi riset dan pengembangan melalui program
Fasilitasi Hilirisasi Riset yaitu dengan mengkolaborasikan riset dan
pengembangan perguruan tinggi di Surakarta dan sekitarnya untuk dihilirkan
melalui Bapppeda Kota Surakarta dengan kerjasama Tim Inkubasi Bisnis dan
Teknologi Solo Technopark melalui peningkatan TRL sampai dengan tahapan
komersialisasi.

2.

Kerjasama dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
Penguatan Sentra Industri Berbasis Teknologi melalui program penguatan
transformasi digital untuk menciptakan wirausaha baru berbasis teknologi.
Kolaborasi saat ini yang akan dijalankan yaitu pelaksanaan program SMESKA
(UMKM Non Digital) dan SOLOCORN (UMKM Digital) oleh Solo Technopark
berkerjasama dengan sektor pentahelix (ABGC+M).

3.

Kerjasama dan Kolaborasi Pengembangan SDM melalui program triple
skilling (skilling, upskilling, dan reskilling). Saat ini telah dilaksanakan melalui
diklat 3 in 1 (dilatih, didampingi, dan disalurkan).

PRIORITAS PROGRAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGUATAN
INDEKS DAYA SAING DAERAH
Berdasarkan hasil pengisian terhadap kuesioner IDSD tahun 2021, masih
terdapat 3 indikator yang menempatkan Kota Surakarta pada level 1, dan 5 indikator
pada level 2. Dengan kata lain, masih terdapat 8 hal yang sangat perlu diperhatikan
dan ditingkatkan untuk memperbaiki kemampuan daya saing Kota Surakarta di level
nasional. Mengacu pada 8 indikator yang masih memperoleh skor level 1 (paling
rendah) dan 2, serta temuan-temuan lapangan maupun data desk yang dijadikan
bukti fisik pengisian kuesioner IDSD, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan bagi
seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademi,
masyarakat, dan media) dalam peningkatan daya saing Kota Surakarta, yaitu
adalah:
1. Jumlah nilai investasi berskala PMA hanya sebesar US$2.282.000.
a. Regulasi terkait penyederhanaan prosedur dan waktu proses perijinan usaha;
b. Optimalisasi perijinan secara daring dan peningkatan kualitas website/
aplikasi perijinan usaha
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2. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi hanya sebesar 22,62%.
a. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi negeri/ swasta,
dan dunia usaha terkait program beasiswa, magang, dan penempatan kerja
untuk meningkatkan minat studi lanjut.
3. Masih terdapat sebanyak 7,92 tingkat pengangguran terbuka.
a. Peningkatn jumlah peserta pelatihan di BLK terutama untuk pelatihan startup
bisnis;
b. Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pada incubator bisnis di Solo
Technopark;
4. Hanya terjadi pertumbuhan nilai ekspor dari luar daerah ke dalam daerah
sebesar 5,38%.
a. Monitoring dan evaluasi terhadap produk unggulan daerah;
b. Pendataan kembali produk asli/ local yang dibawa ke luar daerah untuk
diekspor (menghindari tidak tercatatnya transaksi ekspor produk Surakarta
yang dilakukan oleh eksportir local yang lokasi transaksinya dilakukan di Kota
lain)
5. Meski terjadi peningkatan dibanding tahun 2020, koefisien Ruang Terbuka
Hijau (RTH) di Kota Surakarta masih rendah, atau hanya sebesar 11,7%.
a. Kota Surakarta memiliki RTH yang masih belum disurvei dan didata;
b. Pengukuran dan pendataan kembali KDH untuk mengantisipasi jumlah RTH
yang belum dihitung
6. Persentase angka kemiskinan masih besar yaitu 9%, meskipun angka ini
tidak berbeda jauh dengan angka provinsi maupun nasional, tapi
berdasarkan indeks daya saing, persentase angka kemiskinan tersebut
masih relatif tinggi.
a. Fasilitasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga
keuangan bank/ non bank, serta lembaga penyalur amal & zakat untuk
distribusi kesejahteraan yang lebih tepat sasaran;
b. Pembinaan penggunaan dana bantuan/ charity untuk keperluan membuka
usaha dan pengembangan usaha
7. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya
sebesar 61%, yaitu Rp 370.000.000.000 dibandingkan dengan PAD sebesar
Rp 610.373.869.673. Untuk meningkat secara bertahap pada level yang lebih
baik (3), diperlukan kontribusi pajak daerah sebesar >70%.
a. Monitoring dan evaluasi pajak & retribusi untuk menghindari kebocoran
penyetoran pajak;
b. Sosialisasi penggunaan insentif pajak UMKM;
8. Masih terjadi tingkat ketimpangan ekonomi sebesar 3,59. Meskipun angka ini
mengacu pada angka provinsi, namun Kota Surakarta perlu untuk turut
menurunkan angka ketimpangan tersebut.
a. Fasilitasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga
keuangan bank/ non bank, serta lembaga penyalur amal & zakat untuk
distribusi kesejahteraan yang lebih tepat sasaran;
b. Pembinaan penggunaan dana bantuan/ charity untuk keperluan membuka
usaha dan pengembangan usaha
C.

KONEKTIVITAS
PEMERINTAHAN

ANTAR

KELEMBAGAAN

DAN

KEWENANGAN

Pelaksanaan program terkait dengan peningkatan indeks daya saing kota
Surakarta melibatkan beberapa pemangku kepentingan pada beberapa level
pemerintah serta pihak-pihak yang berperan penting dalam peningkatan indeks daya
saing. Semua ini bisa terlaksana jika proses perencanaan pembangunan
disinkronisasikan dari level pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah,
prosesnya adalah sebagai berikut:
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1. Proses perencanaan untuk menyusun strategi pembangunan di Kota Surakarta
menggunakan referensi panduan dari rencana pembangunan jangka menengah
dan jangka panjang dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas). Poin-poin penting dari rencana pembangunan nasional menjadi
panduan bagi perencanaan di daerah, khususnya penguatan daya saing.
2. Dokumen perencanaan pembangunan pada level provinsi Jawa Tengah baik
rencana jangka menengah maupun panjang juga menjadi referensi dalam
melakukan perencanaan pembangunan di Kota Surakarta.
3. Dokumen hasil Musrenbang mulai dari level kelurahan sampai dengan kota
menjadi masukan penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat di Kota
Surakarta.
Gambar 5. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel
yang dilandasi kearifan budaya lokal, maka sasaran yang perlu dicapai yaitu: (i)
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif; (ii)
Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART ). Strategi untuk
mencapainya adalah: Penguatan inovasi pelayanan publik, melalui: (i) Pemanfaatan
teknologi informasi dalam pelayanan birokrasi; (ii) Kolaborasi lintas sektor untuk
memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah; (iii) Penguatan
Transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis
data terpadu; (iv) Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi.
Kolaborasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam perwujudan misi ini adalah
Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan urusan kominfo, persandian,
penelitian dan pengembangan, serta kependudukan dan catatan sipil.

IDSD KOTA SURAKARTA - 2021

9

BAB IV
TATA KELOLA DAN DUKUNGAN

A.

AGENDA KERJA PELAKSANAAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH
Peningkatan kinerja tim peningkatan Indeks Daya Saing Daerah Kota
Surakarta dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan penyusunan agenda
kerja untuk mendorong percepatan peningkatan daya saing daerah. Agenda ini
dilakukan dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, dengan
dukungan keterbukaan akses terhadap data dari perguruan tinggi, dunia usaha,
masyarakat, dan media dalam publikasi data. Agenda ini perlu dilaksanakan dalam
beberapa tahapan meliputi;
1. Agenda kerja tahun ke-I
a. Penguatan Database terutama terkait dengan jumlah industri berbasis
teknologi dan informatika/ digital (startup bisnis).
b. Optimalisasi penggunaan media digital pada dunia usaha melalui
sosialisasi dan pelatihan yang dikoordinasi oleh OPD terkait.
c.

Pelibatan Solo Technopark sebagai incubator untuk usaha-usaha startup.

2. Agenda kerja tahun ke-II
a. Optimalisasi akses pasar industri-industri pemula/ startup bisnis dengan
fasilitasi program pemasaran/ promosi, penyediaan akses terhadap
crowdfunding maupun keuangan dari perbankan;
b. Optimalisasi sumber pendanaan terhadap dunia usaha melalui
crowdfunder dari luar daerah maupun luar negeri sehingga ke depan dapat
meningkatkan nilai penanaman modal asing di Kota Surakarta
B.

ANGGARAN, KELEMBAGAAN DAN SDM, INOVASI
Dukungan anggaran merupakan faktor penting dalam menjalankan program
untuk meningkatkan daya saing Kota Surakarta. Ada 3 fokus anggaran yang
perlu dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing Kota Surakarta, yaitu:
1.

Optimalisasi anggaran pendanaan lembaga kelitbangan pada masingmasing OPD, dialokasikan terutama untuk program pengembangan startup
bisnis; hal ini dapat juga meningkatkan jumlah anggaran terhadap kelitbangan
Kota Surakarta yang masih rendah berdasarkan IDSD Tahun 2021

2.

Optimalisasi pendanaan terhadap Solo Technopark terutama untuk
difokuskan pada incubator startup, fasilitasi memperoleh HAKI, merek
dagang, dan paten sehingga meningkatkan nilai tambah pada masing-masing
dunia usaha yang dibina

3.

Peningkatan anggaran dalam bidang promosi serta publikasi untuk
menarik minat investor, crowdfunder, maupun dunia perbankan/ LKBB dalam
memberikan dana usaha terutama pada perusahaan berbasis teknologi/
digital.

IDSD KOTA SURAKARTA - 2021

10

LAMPIRAN
KETERSEDIAAN MENU INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)
KOTA SURAKARTA PADA WEBSITE: WWW.SURAKARTA.GO.ID
1.

Buka alamat website pemerintah kota surakarta : www.surakarta.go.id, kemudian pilih menu
IDSD/PELUANG INVESTASI.

2. Akan tampil halaman menu IDSD yang berisi tentang Profil Kota Surakarta, dan Daya
Saing serta Peluang Investasi di Kota Surakarta.

