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1.1.  Latar Belakang  

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap  

pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang 

sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan 

mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan 

sumberdaya keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam 

merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif 

dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders.   

Sistem perencanaan pembangunan seperti diamanahkan dalam 

Undang Undang 25 tahun 2004 bertujuan untuk mewujudkan 

pembangunan daerah yang berkelanjutan (sustainable development), 

melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terpadu, 

transparan, akuntabel, dan demokratis. Esensi pelaksanaan 

pembangunan kota merupakan suatu upaya penyelenggaraan 

pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik 

dalam tata pemerintahan kota. Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu konsekuensi logis 

atas kebutuhan produk dokumen perencanaan yang harus diacu dalam 

penyusunan rencana dan strategi pembangunan daerah yang lebih 

terperinci seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

BAB 

PENDAHULUAN
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(RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses 

penyusunan RPJPD harus dilakukan melalui proses partisipatif, yang 

membawa konsekuensi pentingnya setiap tahapan proses dapat 

dilakukan evaluasi dan dikritisi oleh semua stakeholders.   

RPJPD sebagai suatu dokumen rencana yang sangat penting bagi 

arah pembangunan daerah, karena itu pemerintah daerah, DPRD, dan 

masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas produk dan 

proses penyusunan dokumen, yang diikuti dengan pemantauan, 

evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Penyusunan 

RPJPD telah dilakukan melalui  pendekatan teknokratis, demokratis, 

partisipatif, politis, bottom-up dan top-down process.   Dengan demikian 

RPJPD disusun sesuai kaidah penyusunan rencana yang sistematis, 

terpadu, transparan, akuntabel dan konsisten dengan rencana lainnya 

yang relevan.  

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005–2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2005–2025, maka dalam penyusunan RPJPD Kota 

Surabaya harus mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi 

Jawa Timur, melalui review kebijakan pembangunan. Ketentuan ini 

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, khususnya pada pasal 23 ayat 2. Ketentuan tersebut 

menyatakan bahwa Rancangan RPJPD kabupaten/kota disusun : 

a) Mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi; 

b) Berpedoman pada RTRW kabupaten/kota; dan 
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c) Memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota 

lainnya.  

  

Selanjutnya pada  pasal 25 dijelaskan bahwa penyusunan RPJPD 

Kabupaten/Kota :  

 

1) Mengacu RPJPN dan RPJPD provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilakukan 

melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan 

pembangunan jangka panjang kabupaten/ kota dengan 

visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka 

panjang nasional dan provinsi. 

2) Berpedoman pada RTRW kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan 

melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan 

pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota 

dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota. 

3) Memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 

huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan 

kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan 

pemanfaatan struktur serta pola ruang kabupaten/ kota lain 

sekitarnya. 

   

Proses partisipatif dalam perencanaan jangka panjang daerah 

menggunakan prinsip kesetaraan antara pemerintah, masyarakat dan 

para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengambilan 

keputusan. Pendekatan partisipatif di dalam penyusunan rencana akan 

menjamin terjadinya transparasi dan akuntabilitas publik. Proses 
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penyusunan RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025 telah melalui 

tahapan partisipasi publik melalui forum diskusi terbatas pertama (FGD 

1) dengan agenda saran pendapat visi pembangunan jangka panjang 

surabaya, forum diskusi terbatas kedua (FGD 2) dengan agenda; (1) 

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya, (2) Perumusan visi 

pembangunan Kota Surabaya, (3) Misi dan arah pembangunan jangka 

panjang, serta forum seminar tentang Sosialisasi dan Pemantapan Visi, 

Misi dan Arah Pembangunan Dalam Penyusunan RPJPD Kota 

Surabaya 2005-2025. Forum partisipasi publik ini bertujuan untuk 

mendapatkan masukan atas rancangan awal RPJPD sebelum dibahas 

di forum musrenbang. Proses partisipatif melalui pelibatan stakeholders 

dalam penyusunan RPJPD akan menumbuhkan rasa  turut memiliki 

bagi masyarakat terhadap RPJPD. 

Dalam proses penyusunan RPJPD juga dilakukan forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 pasal 

30 ayat (1) dan (2), pelaksanaan musrenbang dilakukan untuk 

mendapatkan masukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, 

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan 

awal RPJPD. 

2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: 

 

a) penajaman visi dan misi daerah;  

b) penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan 

pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi 

dan misi daerah; 
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c) penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang 

daerah;  

d) klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas 

pembangunan jangka panjang daerah; dan  

e) membangun komitmen bersama antara pemangku 

kepentingan untuk menjadikan  RPJPD sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pembangunan daerah. 

 

Substansi RPJPD yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan,  

arah  dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, diharapkan 

mampu menjawab Kemana Kota Surabaya akan diarahkan 

pengembangannya dan apa yang hendak dicapai sampai tahun 2025 

mendatang; bagaimana mencapainya dan; langkah-langkah strategis 

apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Alur proses penyusunan 

RPJPD dapat dilihat dalam bagan alir proses penyusunan RPJPD Kota 

Surabaya sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar I.1.  

Diagram Alir Proses Penyusunan RPJPD Kota Surabaya 
 

SERAP ASPIRASI DAN UJI PUBLIK 
Melalui Media Cetak / Media Elekronik 
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1.2.  Dasar Hukum Penyusunan 
 

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-

2025 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan, sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286). 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN)  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421). 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844). 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438). 

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700). 
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6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725). 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

4578). 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4815). 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4833).  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
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Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2005-2025. 

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. 

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana 
Pembangunan Daerah Lainnya 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kota 

Surabaya, dirumuskan secara holistik dan disinkronkan dengan 

Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ), 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi 

Jawa Timur ; serta dengan kebijakan pembangunan wilayah yang 

termuat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( RTRWN ), 

Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Provinsi Jawa Timur, Rencana 

Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Surabaya dan Rencana Tata 

Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten/Kota yang berbatasan dan/atau 

yang terkait dengan pembangunan di kota Surabaya.  

Secara substansi, RPJPD Kota Surabaya berpedoman dan 

disinkronkan  dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur pada 

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan jangka panjang.  

Sedangkan dengan RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW 

Kota Surabaya serta RTRW kota/kabupaten lain, RPJPD berpedoman 

pada substansi (1) tujuan penataan ruang wilayah ; (2) rencana struktur 

ruang kota, yang memuat rencana pembangunan perwilayahan dan 

pembangunan jaringan infrastruktur kota ; (3) rencana pola ruang 
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wilayah, yang memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan 

budidaya ; serta (4) pelibatan masyarakat dalam penataan ruang kota.  

Dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan 

dokumen RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 antara lain: 

1. RPJP Kota Surabaya 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional 

dan RPJP Provinsi Jawa Timur. 

2. RPJP Kota Surabaya 2005-2025 berpedoman pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Surabaya 

3. RPJM Kota Surabaya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program pembangunan yang penyusunannya berpedoman pada 

RPJP dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah 

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, 

kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan 

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif. 

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. 
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Gambar I.2.  
Kedudukan RPJP Dalam Perencanaan Pembangunan 

 

Sejalan dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan 

RPJPD perlu memenuhi prinsip-prinsip teknokratis  (strategis), 

demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan bottom-up dan 

perencanaan top-down. RPJPD ini merupakan wujud konkrit dari hasil 

ke empat prinsip tersebut. Keempat pinsip penyusunan RPJPD tersebut 

memiliki pemahaman sebagai berikut: 

a. Prinsip Teknokratis (Strategis) 

Penyusunan dokumen RPJPD pada dasarnya merupakan suatu 

proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen 

RPJPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJPD dapat 

mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran 

strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan 

proses merumuskan tantangan dan peluang pembangunan Kota 

Surabaya pada masa depan; menetapkan kemana daerah akan 

diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 

masa dua puluh tahun ke depan; bagaimana mencapainya dan 

langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan 

tercapai. 
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Alur pemikiran strategis (strategic thinking process) pada dasarnya 

mencakup elemen-elemen sebagai berikut: 

1) Rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa kini 

yang jelas 

2) Kejelasan status kinerja pembangunan daerah masa kini 

3) Rumusan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah 

4) Rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria 

sederhana, terukur, mudah dicapai, realistis, dan dicapai 

dalam jangka waktu tertentu.   

5) Rumusan arah kebijakan untuk masing-masing misi beserta 

agenda pembangunannya 

6) Instrumen, metodologi dan pendekatan yang tepat digunakan 

untuk mendukung proses perencanaan 

b. Prinsip Partisipatif 

Kemampuan untuk memahami peluang dan ancaman dan 

memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat 

bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan RPJPD ini 

mengikutsertakan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Ini 

bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan 

secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat 

(stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di 

semua tahapan  perencanaan: 

1) Pelibatan stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam 

proses pengambilan keputusan perencanaan, yakni pada 

tahapan perumusan dan penetapan visi, misi pembangunan 
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melalui kegiatan forum diskusi terbatas dan forum seminar 

seperti telah diuraikan di atas.   

2) Kesetaraan antara pemerintah, masyarakat maupun lembaga 

non pemerintah dalam pengambilan keputusan 

3) Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, 

yang ditunjukkan pada proses partisipasi stakeholders di 

forum-forum diskusi terbatas 

4) Keterwakilan yang memadai dari seluruh elemen masyarakat, 

terutama kaum perempuan dan kelompok marginal serta 

lembaga penelitian/perguruan tinggi 

5) Pelibatan stakeholders dalam penyusunan RPJPD akan 

menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap RPJPD 

6) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting 

pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan 

permasalahan, perumusan alternatif skenario perjalanan 

pembangunan daerah, perumusan visi, misi, dan 

arah/kebijakan pembangunan jangka panjang.  

7) Dalam forum diskusi terbatas/FGD telah ditetapkan 

kesepakatan mengenai pernyataan visi Kota Surabaya.  

 

c. Pendekatan Politis 

Dimaksudkan bahwa penyusunan RPJPD Kota Surabaya 

melibatkan proses konsultasi dengan elemen politis, dalam hal ini 

dengan DPRD Kota Surabaya. Keterlibatan DPRD dalam 

penyusunan RPJPD melalui: 

1) Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJPD, dalam 

proses penyusunan Rancangan Akhir ini mulai dilibatkan pada 

tahapan forum diskusi terbatas/FGD, Seminar Sosialisasi Dan 
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Pemantapan Visi, Misi Dan Arah Pembangunan Dalam 

Penyusunan RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 dan 

Musrenbang RPJPD Kota Surabaya 2005-2025.  

2) Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJPD 

Kota Surabaya 2005-2025. 

3) Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJPD 

Kota Surabaya 2005-2025. 

4) Review, saran, dan masukan Gubernur Provinsi Jawa Timur 

terhadap rancangan RPJPD Kota Surabaya 2005-2025. 

5) Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 

RPJPD Kota Surabaya 2005-2025. 

6) Pengesahan RPJPD Kota Surabaya sebagai Peraturan 

Daerah 

 

Perencanaan Bottom-Up 

Dimaksudkan bahwa proses penyusunan RPJPD perlu 

memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui : 

1) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk 

mengetahui harapan masyarakat atas masa depan 

pembangunan daerahnya  

2) Hasil proses musrenbang RPJPD dan kesepakatan dengan 

masyarakat tentang arah pembangunan daerah 

Perencanaan Top-Down 

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan 
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bahwa proses penyusunan RPJPD perlu bersinergi dengan rencana 

strategis lainnya, antara lain: 

1) RPJP Nasional 

2) RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Timur 

3) RTRW Kota Surabaya 

4) RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya 

 

1.4.   Sistematika Penulisan 
 

Sistematika Rancangan Akhir  RPJPD Kota Surabaya 2005-2025, 

sebagai berikut : 

 

Bab I   Pendahuluan  

Bab Pendahuluan ini berisi tentang pengantar penyusunan 

RPJPD Kota Surabaya yang menguraikan tentang latar 

belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen 

RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah 

lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan. 

  

Bab II  Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Pada Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum kondisi Kota 

Surabaya yang terbagi dalam aspek geografis dan demografi, 

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta  

aspek daya saing Daerah. 

 

BAB III Analisa Isu-Isu Strategis  

Menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah dan 

Isu strategis pembangunan jangka panjang, yaitu penyediaan 

infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan, perdagangan 
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bebas, kualitas sumber  daya manusia yang kompetitif dan 

terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

Bab IV Visi dan  Misi Daerah 

Pembahasan Bab ini di uraikan dalam 3 (tiga) sub bahasan 

yakni; (1)  Uraian tentang visi beserta jabaran atas visi, yang 

memberikan penjelasan atas kata-kata kunci dalam pernyataan 

visi; (2) Uraian tentang misi pembangunan jangka panjang Kota 

Surabaya. Pada sub bagaian diawali dengan uraian mengenai 

misi  beserta penjelasan sasaran atau indikasi-indikasi capaian 

yang teruang dalam misi dan langkah-langkah pencapaian, yang 

menunjukkan langkah bagaimana mencapai misi yang 

dijalankan.; (3) Uraian tentang tujuan dan sasaran 

pembangunan.  

 

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah  

Bab ini menguraikan tentang sasaran pokok dan arah kebijakan 

pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi 

serta tahapan dan prioritas pembangunan Kota              

Surabaya 2005-2025. 

 

Bab VI Kaidah Pelaksanaan 

Pada bab ini membahas kaidah pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya 

2005-2025. 
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1.5.  Maksud Dan Tujuan 
 

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Panjang 

Daerah ( RPJPD ) Kota Surabaya, adalah  memberikan arah sekaligus 

menjadi acuan bagi seluruh komponen warga kota (pemerintah, 

masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan 

tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah 

pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang 

dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan 

saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan 

pola tindak. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Surabaya 

Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku 

pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, (b) 

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar 

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun 

antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) 

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi 

masyarakat. 
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2.1. Aspek Geografi Dan  Demografi 

2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah 

Kota Surabaya adalah salah satu Kota metropolitan di Indonesia 

dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur memiliki luas sekitar 

33.048 Ha. Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebelah utara dan 

timur dibatasi oleh Selat Madura, sebelah selatan dibatasi oleh 

Kabupaten Sidoarjo dan sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik.   

Secara astronomis, Kota Surabaya terletak diantara 07o 21’ 

Lintang Selatan dan 112o 36’ sampai dengan 112o 54’ menit Bujur 

Timur. Wilayah Kota Surabaya sebagian besar merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut, kecuali 

disebelah selatan dengan ketinggian 25-50 meter diatas permukaan air 

laut. 

Topografis Kota Surabaya adalah berupa dataran rendah yaitu 

80,72% memiliki ketinggian antara – 0,5 s/d 5 meter Surabaya Haven 

Vloed Peil  (SHVP) atau 3 s/d 8 Low Water Surface (LWS), sedangkan 

sisa luasannya merupakan daerah perbukitan yang terletak di wilayah 

Surabaya Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52 %). Adapun 

kemiringan lereng tanah berkisar 0-2 % daerah dataran dan 2-15 % 

daerah perbukitan landai. 

BBBAAABBB      

GGGAAAMMMBBBAAARRRAAANNN   UUUMMMUUUMMM   

KKK   OOO   NNN   DDD   III   SSS   III      DDD   AAA   EEE   RRR   AAA   HHH   
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Jenis batuan yang terkandung didalam struktur tanah diwilayah 

Kota Surabaya terdiri dari 4 jenis, merupakan tanah liat atau unit-unit 

pasir. Sedang jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, dan 

selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). 

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa 

sungai besar yang berfungsi membawa dan menyalurkan banjir yang 

berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, antara lain Kali 

Surabaya dengan Q rata2 = 26,70 m3/detik, Kali Mas dengan Q rata2 = 

6,26 m3/detik dan Kali Jagir dengan Qrata2 = 7,06 m3/detik. Sebagai 

daerah hilir, Kota Surabaya merupakan daerah limpasan debit air dari 

sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim 

penghujan. 

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kota Surabaya mengenal 2 

musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Berdasarkan data stasiun 

pengamat Perak I tahun 2004 curah hujan rata-rata 172 mm, dengan 

temperatur berkisar maksimum 30oC dan minimum 25oC.     

Secara administrasi Pemerintah Kota Surabaya dikepalai oleh 

Walikota. dengan jumlah Kecamatan sebanyak 31 Kecamatan dan 

jumlah kelurahan sebanyak 160 Kelurahan yang terbagi  menjadi 1.405 

Rukun Warga dan 9.271 Rukun Tetangga.  

 

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 

Kota Surabaya sebagai salah satu kota di Jawa Timur memiliki 

peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan 

Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan 

dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional 

dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk 

meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Dalam 
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kaitannya dengan kondisi tersebut, Kota Surabaya memiliki kawasan 

strategis yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk 

mendukung eksistensi pengembangan wilayah dimasa mendatang, 

diantaranya adalah : 

 

A. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan 

Kawasan pertahanan dan keamanan / militer yang ada di Kota 

Surabaya adalah : 

• Kawasan Bumi Marinir TNI-AL di Karang Pilang Surabaya. 

• Kawasan Basis Armada Timur,  KODIKAL dan LAMTAMAL di 

Tanjung Perak. 

• Kawasan Kodam Brawijaya dan Batalyon Infantri (YONIF) di 

Kawasan Gunungsari. 
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Gambar  2.1  LOKASI DAN PERAN KOTA SURABAYA 

 

Posisi Surabaya dalam 
konteks Nasional & 

internasional 

Surabaya dalam GERBANGKERTOSUSILA Surabaya dalam SMA 
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B. Kawasan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi adalah: 

• Kawasan Industri dan Pergudangan  

Ditinjau dari aksesbilitas karena letaknya berdekatan dengan 

pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo - Surabaya – 

Gresik,  Kawasan industri dan  pergudangan Margomulyo 

merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan 

dikembangkan dengan orientasi pada industry smart and 

clean dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.   

• Kawasan Segi Empat EmasTunjungan dan sekitarnya 

Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, 

kawasan Segi Empat Emas Tunjungan memerlukan  

penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung 

percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.  

• Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu - Pantai 

Kenjeran 

Merupakan kawasan strategis ditinjau dari  lokasinya yang  

berada l di persimpangan kaki jembatan dan rencana jalan 

lingkar luar timur. Disamping itu, kawasan ini memiliki potensi 

sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional. 

Keberadaan Jembatan Suramadu memberikan peningkatan 

potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan 

regional, tidak hanya dalam lingkup Kawasan 

Gerbangkertosusila ( Kabupaten Gresik, Kabupaten 

Bangkalan, kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, 

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan), namun juga 

hingga kawasan kepulauan madura secara keseluruhan ( 
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Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten 

Pamekasan dan Kabupaten Sumenep). 

• Kawasan Waterfrontcity yang terintegrasi dengan ren cana 

pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong. 

Kawasan ini akan dikembangkan dengan konsep mixed use 

antara hunian dan komersial yang didukung oleh rancang kota 

yang baik yang terintegrasi dengan rencana pengembangan 

Pelabuhan Teluk Lamong. Kedepannya kawasan pelabuhan 

dan waterfront city dapat terintegrasi dalam konteks sebuah 

kesatuan kawasan strategis. 

• Kawasan Terpadu Surabaya Barat 

Kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu 

yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Bung Tomo 

sebagai kawasan pusat olahraga berskala nasional yang akan 

terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan 

dan jasa di sekitarnya. 

 

C. Kawasan Pengembangan Sosial Budaya 

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan 

budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi 

warisan budaya. Kawasan strategis sosialbudaya yang ada di Kota 

Surabaya adalah : 

• Kawasan Makam Sunan Ampel  

Merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki karakter dan 

daya tarik  kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang 

berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas 

dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi 

yang kuat. 
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• Kawasan Kota Lama Surabaya dan Kawasan Bangunan 

dan Lingkungan Cagar Budaya  

Kawasan kota lama merupakan kawasan yang pada era 

kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab 

dan kawasan cina yang tersebar di Kecamatan Krembangan, 

Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan 

Kecamatan Bubutan, sedangkan kawasan bangunan dan 

lingkungan cagar budaya merupakan kawasan bangunan dan 

lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan 

kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari. Seiring 

dengan waktu, pemanfaatan bangunan yang tidak serasi 

dangan karakter awal kawasan kota lama dan kampung lama 

membuat kawasan ini terlihat kumuh dan cenderung 

ditinggalkan, sehingga perlu penetapan sebagai kawasan 

cagar budaya yang berkarakter untuk mengendalikan 

pembangunan di kawasan ini.. 

 

D. Kawasan Pendukung Lingkungan Hidup 

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan 

daya dukung lingkungan hidup yang ada di Kota Surabaya adalah: 

 

• Kebun Binatang Surabaya (KBS) 

Merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo yang berfungsi 

sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi 

alam di dalam Kota Surabaya. Sebagai kawasan hijau yang 

masif di tengah Kota, Kebun Binatang Surabaya sangat 

berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota 

Surabaya.Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata 
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dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan 

dijaga kelestariannya. 

• Hutan Mangrove Pantai Timur Surabaya. 

Merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove 

yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan 

mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam 

menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai barier 

alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. 

• Kawasan Sempadan Sungai  

Kota Surabaya dilalui oleh sungai yang sangat berpengaruh 

pada ketersediaan air baku dan sistem utama drainase kota. 

Beberapa sungai tersebut adalah Kali Surabaya, Kali 

Wonokromo, Kalimas  dan Kali Makmur. Semua aliran air 

permukaan dan air buangan bermuara di sungai-sungai 

tersebut, sehingga akan berpengaruh pada kualitas air baku. 

Mengingat populasi penduduk Kota Surabaya semakin tinggi 

yang berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan air 

bersih dan air buangan, maka perlu adanya pengelolaan 

kawasan daerah aliran sungai untuk mendukung fungsinya 

sebagai kawasan lindung. 

 

E. Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA danTeknologi  Tinggi 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber 

daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah penghasil sumberdaya 

alam yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat 

beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan 

khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan 

strategis negara dan kepentingan umum. kawasan strategis SDA 

dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah: 
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• Industri Pengembangan Perkapalan  

Merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam 

pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. 

Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini 

memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga 

dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut. 

• Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). 

Merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah 

lama berdiri di Kota Surabaya. Mengingat Kota Surabaya 

sebagai kota jasa dan perdagangan,maka kegiatan industri 

dialihkan ke luar wilayah Kota Surabaya. Sedangkan kawasan 

SIER, kegiatan industrinya diarahkan menjadi industri dengan 

teknologi tinggi yang ramah lingkungan. 

• Kawasan Depo dan Pengolahan BBM . 

Merupakan kawasan di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak yang 

memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak. 

Pengelolaan BBM juga dilakukan pada lokasi tersebut, 

sehingga nilai strategis dalam kaitanya dengan sistim energi di 

Kota surabaya dan sekitarnya bergantung pada kawasan ini. 

• Kawasan TPA Benowo. 

Merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir 

sampah di Kota Surabaya. Mengingat semakin meningkatnya 

timbulan sampah di Kota Surabaya dan teknik open dumping  

yang tidak efektif dalam mengolah sampah,  maka untuk 

kedepannya pengolahan sampah akan diarahkan dengan 

menggunakan teknologi pengolahan sampah yang lebih 
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modern dan dalam jangka panjang akan dikembangkan 

dengan konsep: “Waste to Energy” 

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan 

Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan 

pembangunan infrastruktur yang meliputi: 

• Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti 

Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong. 

• Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan 

antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang 

berbatasan langsung. 

• Pengembangan jalur komuter / kereta api double track serta 

angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang 

menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota. 

• Pengembangan dan normalisasi saluran drainase kota 

 

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 

Secara geografis Kota Surabaya tidak termasuk daerah rawan 

bencana karena letaknya jauh dari gunung berapi aktif dan tidak dilalui 

oleh sungai-sungai besar. Kejadian bencana yang umum terjadi di Kota 

Surabaya adalah banjir dan kebakaran. Beberapa wilayah di Kota 

Surabaya mengalami genangan dengan ketinggian yang bervariasi 

mulai dari 10–70 cm dengan waktu genangan paling lama sekitar 6 jam. 

Hingga tahun 2025, kawasan yang perlu diantisipasi rawan banjirnya, 

adalah kawasan yang berada di sekitar Kali Lamong dan kawasan 

sekitar kali Jagir di bagian timur.  

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran 

adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat 

dicegah.   Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya 
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didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data 

kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun 

dengan luas lahan.  Berdasarkan pertimbangan tersebut,  maka  

kecamatan yang tergolong  tingkat kerawanan sangat tinggi  adalah  

Kecamatan  Simokerto, Kecamatan  Tambaksari,  dan Kecamatan  

Sawahan.  Kecamatan yang tergolong  tingkat kerawanan tinggi  adalah 

Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Semampir, 

Kecamatan  Krembangan, Kecamatan Gubeng, Kecamatan 

Wonokromo, Kecamatan  Sukomanunggal. Sedangkan kecamatan lain 

yang tidak tergolong tingkat kerawanan sangat tinggi maupun tinggi 

harus tetap diwaspadai dan diperhatikan.    

Data kejadian bencana kebakaran dari tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2009 seperti pada tabel 2.1.  

 
Tabel 2.1 

KEJADIAN KEBAKARAN DI KOTA SURABAYA  
TAHUN 2001 - 2009 

 

No 
Tahu
n 

Bangunan 
permukiman 

Bangunan 
industri 

Bangunan 
umum 

Kendaraan Lain-lain Total 

1 2001 60 35 12 11 68 186 
2 2002 107 59 25 11 177 379 
3 2003 76 47 11 15 126 275 
4 2004 91 53 0 5 104 253 
5 2005 83 43 11 9 104 250 
6 2006 99 41 14 14 150 318 
7 2007 76 49 14 16 104 259 
8 2008 107 36 50 12 97 302 
9 2009 86 23 41 16 135 301 

Sumber :  Dinas Kebakaran Kota Surabaya, 2010 
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2.1.4. Demografi 

A. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga Desember 2010 

sejumlah 2.929.528 jiwa. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan 

Tambaksari sejumlah 229.408 jiwa dan paling sedikit di 

Kecamatan Bulak sejumlah 37.770 jiwa. Tabel Jumlah Penduduk 

Kota Surabaya Per Kecamatan tampak pada tabel 2.2 

sedangkan komposisi penduduk WNI dan WNA berdasarkan 

agama dapat dilihat pada tabel 2.3.  

Penduduk Kota Surabaya pada tahun 2010 yang beragama 

Islam sebesar 84%, Kristen sebesar 9.73%, Katholik 4.18 %, 

beragama Hindhu 0.33%, Budha 1.74%, Konghucu sebesar 0.01 

dan yang menganut Kepercayaan sebesar 0.01%. Selengkapnya 

mengenai komposisi penduduk Surabaya berdasarkan agama 

dapat dilihat pada tabel 2.3. 

 
Tabel 2.2 

JUMLAH PENDUDUK KOTA SURABAYA  
PER KECAMATAN TAHUN 2010 

 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Asemrowo 20.315 19.304 39.619 

2 Benowo 23.832 23.488 47.320 

3 Bubutan 55.938 55.540 111.478 

4 Bulak 18.961 18.809 37.770 

5 Dukuh Pakis 30.101 29.681 59.782 

6 Gayungan 22.986 22.803 45.789 

7 Genteng 33.007 33.630 66.637 

8 Gubeng 73.407 74.964 148.371 
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No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

9 Gunung Anyar 24.146 23.904 48.050 

10 Jambangan 22.899 22.271 45.170 

11 Karang pilang 36.890 36.167 73.057 

12 Kenjeran 67.982 66.244 134.226 

13 Krembangan 62.442 61.563 124.005 

14 Lakarsantri 25.991 25.517 51.508 

15 Mulyorejo 40.981 41.289 82.270 

16 Pabean Cantian 45.561 44.671 90.232 

17 Pakal 21.126 20.454 41.580 

18 Rungkut 48.995 48.720 97.715 

19 Sambikerep 27.708 27.154 54.862 

20 Sawahan 110.953 110.877 221.830 

21 Semampir 98.260 96.688 194.948 

22 Simokerto 50.860 51.120 101.980 

23 Sukolilo 52.103 51.824 103.927 

24 Sukomanunggal 48.724 48.184 96.908 

25 Tambaksari 114.519 114.889 229.408 

26 Tandes 46.967 46.487 93.454 

27 Tegalsari 55.453 55.703 111.156 

28 Tenggilis Mejoyo 26.164 26.126 52.290 

29 Wiyung 32.259 31.699 63.958 

30 Wonocolo 39.112 38.868 77.980 

31 Wonokromo 91.274 90.974 182.248 

 
Jumlah Penduduk Tahun 
2010 

1.469.916 1.459.612 2.929.528 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tahun 2011,  
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Tabel 2.3 
JUMLAH PENDUDUK WNA DAN WNI MENURUT AGAMA 

PER KECAMATAN TAHUN 2010 

 

No. NAMA_KEC 

ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAY
AAN 

JUMLAH 

WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA 

1 KARANG PILANG 63.097 0 6.475 2 2.808 1 210 0 463 1 0 0 0 0 73.057 

2 WONOCOLO 67.289 0 5.880 1 3.854 3 307 0 641 1 1 0 3 0 77.980 

3 RUNGKUT 76.645 0 11.938 1 7.436 1 531 0 1.141 0 19 0 3 0 97.715 

4 WONOKROMO 161.784 0 12.791 3 6.337 7 470 6 839 6 1 0 4 0 182.248 

5 TEGALSARI 91.223 0 12.505 13 5.129 6 220 0 2.028 5 11 0 16 0 111.156 

6 SAWAHAN 185.291 6 24.878 106 8.025 10 579 7 2.793 120 9 0 6 0 221.830 

7 GENTENG 47.773 6 10.555 14 3.986 0 229 16 4.012 25 15 0 6 0 66.637 

8 GUBENG 117.988 3 18.787 3 8.805 2 664 1 2.092 6 12 0 8 0 148.371 

9 SUKOLILO 81.027 1 12.418 2 7.891 0 764 3 1.809 3 5 0 7 0 103.930 

10 TAMBAK SARI 187.000 2 27.483 12 8.695 3 595 0 5.548 10 43 0 17 0 229.408 

11 SIMOKERTO 81.615 0 11.930 9 3.048 0 72 0 5.235 27 37 0 7 0 101.980 

12 PABEAN CANTIAN 77.328 4 7.348 6 2.096 2 158 0 3.250 20 19 0 1 0 90.232 

13 BUBUTAN 96.780 3 8.760 11 3.117 1 174 9 2.558 31 18 0 13 0 111.475 

14 TANDES 79.660 0 9.229 0 3.352 0 193 0 1.015 3 1 0 1 0 93.454 

15 KREMBANGAN 108.497 0 9.914 0 3.448 2 520 0 1.619 4 0 0 1 0 124.005 

16 SEMAMPIR 189.404 5 3.936 2 1.043 2 265 0 283 2 5 0 1 0 194.948 

17 KENJERAN 127.118 0 4.965 0 1.346 0 378 0 404 1 4 0 10 0 134.226 

18 LAKAR SANTRI 45.167 1 3.901 0 1.788 1 115 0 508 2 7 0 18 0 51.508 

19 BENOWO 44.605 0 2.054 0 538 0 59 0 51 0 1 0 12 0 47.320 

20 WIYUNG 49.220 0 8.673 0 4.204 2 469 1 1.376 3 6 0 4 0 63.958 

21 DUKUH PAKIS 42.785 5 9.870 11 4.731 2 236 0 2.118 8 5 0 11 0 59.782 

22 GAYUNGAN 38.574 2 4.289 0 2.312 0 365 0 246 1 0 0 0 0 45.789 

23 JAMBANGAN 41.572 0 2.081 0 1.302 0 155 0 60 0 0 0 0 0 45.170 

24 TENGGILIS MEJOYO 40.809 0 6.209 1 4.297 2 130 2 839 1 0 0 0 0 52.290 

25 GUNUNG ANYAR 38.630 0 5.493 0 3.011 0 345 0 567 1 2 0 1 0 48.050 
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No. NAMA_KEC 

ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAY
AAN 

JUMLAH 

WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA 

26 MULYOREJO 49.903 0 17.723 2 9.353 0 404 4 4.861 5 14 0 1 0 82.270 

27 SUKOMANUNGGAL 76.264 0 12.233 5 5.295 1 275 2 2.804 6 9 0 14 0 96.908 

28 ASEMROWO 38.147 0 1.007 0 329 0 42 0 88 0 1 0 5 0 39.619 

29 BULAK 33.210 0 2.741 0 1.014 0 334 0 471 0 0 0 0 0 37.770 

30 PAKAL 38.333 0 2.343 0 708 0 102 0 93 0 1 0 0 0 41.580 

31 SAMBI KEREP 44.263 1 6.511 0 2.986 0 143 0 945 0 7 0 6 0 54.862 

JUMLAH  2.461.001 39 284.920 204 122.284 48 9.503 51 50.757 292 253 0 176 0 2.929.528 

             

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2011 

Bila dilihat dari struktur usia produktif, komposisi penduduk Kota 

Surabaya menunjukkan proporsi terbanyak adalah pada 

kelompok usia 30-35 tahun (281.302 jiwa), selanjutnya adalah 

pada kelompok usia 35-40 tahun (278.801 jiwa) dan kelompok 

usia 25-30 tahun (255.940 jiwa). Selengkapnya komposisi 

penduduk berdasarkan kelompok umur disajikan pada gambar 

2.2. 
Gambar  2.2 

Grafik Jumlah Penduduk Kota Surabaya  
Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2010 

 
         Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tahun 2010 
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B. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan 

Komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2010 

berdasarkan jenis pekerjaan dapat dijelaskan bahwa penduduk 

kota Surabaya pada umumnya bekerja sebagai pegawai swasta, 

yaitu sebanyak 766.705 jiwa, selanjutnya penduduk yang belum 

bekerja sebanyak 759.798 jiwa dan sebagai ibu rumah tangga 

sebanyak 552.190 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan 

jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4. 
JUMLAH PENDUDUK KOTA SURABAYA 

BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN TAHUN 2010 
 

NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAH (JIWA) KOMPOSISI (%) 

1 Belum Bekerja 759.798 25,936% 

2 Petani 1.769 0,060% 

3 Nelayan 897 0,031% 

4 Pedagang 9.755 0,333% 

5 TNI 16.803 0,574% 

6 POLRI 6.412 0,219% 

7 PNS/BUMN/BUMD/Aktif 63.627 2,172% 

8 Pensiunan PNS/BUMN/BUMD 30.243 1,032% 

9 Pegawai Swasta 766.705 26,172% 

10 Wiraswasta 192.041 6,555% 

11 Buruh 9.879 0,337% 

12 Pembantu 888 0,030% 

13 Pelajar/Mahasiswa 470.737 16,069% 

14 Ibu Rumah Tangga 552.190 18,849% 

15 Dokter 5.437 0,186% 

16 Guru/Dosen 28.262 0,965% 

17 Tenaga Medis lain 2.897 0,099% 

18 Pejabat Tinggi Negara 77 0,003% 

19 Lain-lain 11.111 0,379% 

Jumlah 2.929.528 100,000% 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tahun 2011 
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C. Komposisi penduduk berdasarkan Pendidikan 

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dijelaskan bahwa, tingkat pendidikan tertinggi penduduk kota 

Surabaya adalah SLTA atau sederajat sebanyak 848.580 jiwa, 

kemudian tamat SD atau sederajat sebanyak 654.041 jiwa dan 

SLTP atau sederajat sebanyak 391.845 jiwa. Adapun informasi 

mengenai tingkat pendidikan penduduk kota Surabaya pada 

Tahun 2010 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.3 

Gambar  2.3  
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan  

Tingkat Pendidikan Tahun 2010 
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tahun 2011. 

 

 

D. Proyeksi Jumlah Penduduk 

Tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu 

migrasi, kelahiran dan kematian. Dari data Lahir Mati Pindah 

Datang (Lampid) Kelurahan tahun 2010, migrasi antar 

kecamatan terjadi di Kota Surabaya dan menunjukkan bahwa 

wilayah kecamatan yang banyak ditinggalkan oleh warganya 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah kecamatan 
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Wonokromo, dengan persentase sebesar 12 %, sedangkan 

untuk kecamatan yang menjadi tujuan para migran antar 

kecamatan di Kota Surabaya adalah Kecamatan Rungkut. 

Kecamatan Wonokromo menjadi kecamatan yang paling banyak 

ditinggalkan warganya dimungkinkan salah satunya karena 

Kecamatan Wonokromo termasuk dalam kecamatan yang 

memiliki kepadatan tinggi (11.063 jiwa/km2). Sedangkan 

Kecamatan Rungkut menjadi kecamatan yang dituju karena 

Kecamatan Rungkut kepadatannya rendah (2.173 jiwa/km2) dan 

kawasan rungkut saat ini sedang banyak dikembangkan 

perumahan penduduk.  

Angka Kelahiran Kasar (CBR) di Kota Surabaya termasuk dalam 

kategori rendah, yaitu 18 jiwa lahir dari 1000 penduduk. 

Kecamatan yang memiliki CBR tinggi adalah Kecamatan 

Sawahan, Rungkut, Sukomanunggal dan Semampir dengan 

angka kelahiran lebih dari 30 jiwa per 1000 penduduk. 

Sedangkan Kecamatan yang CBR nya rendah adalah 

Kecamatan Dukuh Pakis, dan Sukolilo dan Mulyorejo dengan 

angka kelahiran kurang dari 10 jiwa per 1000 penduduk. 

 

Tinggi rendahnya mortalitas penduduk tidak hanya 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan 

barometer dari tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat 

diwilayah tersebut. Angka Kematian Kasar (CDR) di Kota 

Surabaya termasuk dalam kategori rendah, yaitu 5 jiwa per 1000 

penduduk. Kecamatan yang memiliki CDR tinggi adalah 

Kecamatan Bulak dan Simokerto dengan angka kematian7 jiwa 

per 1000 penduduk. Sedangkan Kecamatan yang CDR nya 

rendah adalah Kecamatan Gayungan, Wiyung, Wonocolo, 
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Gunung Anyar, Rungkut, Mulyorejo, Semampir dan Asemrowo 

dengan angka kematian 4 jiwa per 1000 penduduk. 

 

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kota Surabaya 2010-2025, 

diketahui bahwa pada tahun 2025 Penduduk Kota Surabaya 

diperkirakan sebanyak 3.177.126 jiwa dengan penduduk laki-laki 

sebanyak 1.580.222 jiwa dan penduduk perempuan 1.596.904 

jiwa. Dalam menyusun proyeksi penduduk Kota Surabaya 2010-

2025 ini memakai asumsi bahwa pada tahun 2010 ini TFR (Total 

Fertility Rate) yang dicapai Kota Surabaya sebesar 1,909 dan 

angka harapan hidup 70,97 tahun. Jumlah penduduk hasil 

proyeksi ini dapat diturunkan lagi bila komponen kelahiran dan 

kematian dapat diturunkan lebih rendah lagi.  

 

Sementara itu proyeksi penduduk Kota Surabaya pada tahun 

2015 menjadi 3.055.496 jiwa dan tahun 2020 menjadi 3.138.737 

jiwa. 

Secara berturut turut data proyeksi penduduk Kota Surabaya 

tahun 2010-2025 dapat dilihat pada tabel 2.5 

Tabel 2.5.  
Proyeksi Jumlah Penduduk Surabaya Tahun 2010-2025 

 

Tahun Laki-laki Perempuan Total 

2010 1.469.916 1.459.612 2.929.528 

2011 1.494.167 1.487.861 2.982.029 

2012 1.510.777 1.507.219 3.017.996 

2013 1.522.062 1.520.168 3.042.230 

2014 1.527.749 1.526.139 3.053.887 

2015 1.529.003 1.526.493 3.055.496 

2016 1.540.424 1.540.626 3.081.050 

2017 1.551.538 1.554.886 3.106.424 

2018 1.560.805 1.566.970 3.127.775 

2019 1.565.482 1.573.008 3.138.489 

2020 1.565.901 1.572.837 3.138.737 
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Tahun Laki-laki Perempuan Total 

2021 1.572.194 1.582.000 3.154.194 

2022 1.577.829 1.590.838 3.168.667 

2023 1.581.650 1.597.415 3.179.065 

2024 1.582.353 1.599.416 3.181.769 

2025 1.580.222 1.596.904 3.177.126 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tahun 2011 

Hasil proyeksi penduduk ini sangat penting diperhatikan dalam 

perencanaan program pembangunan yang berkaitan dengan 

kependudukan.  Dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 

tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan 

keluarga telah memberikan arah kebijakan pemerintah dalam 

menyelenggarakan pembangunan senantiasa memperhatikan 

aspek kependudukan atau sering dikenal dengan sebutan 

”pembangunan berwawasan kependudukan”. Kebijakan ini perlu 

didukung dengan kebijakan yang menyangkut penetapan 

keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kualitas dan 

kuantitas penduduk, serta penataan komposisi dan struktur 

penduduk yang ideal bagi pembangunan yang berkelanjutan.  

 

Diharapkan terjadi pergeseran paradigma yang mengedepankan 

pola pembangunan yang berwawasan kependudukan. 

Pembangunan yang demikian mengundang dua makna, 

pertama: pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan 

kondisi penduduk yang ada; kedua: pembangunan sumber daya 

manusia, yaitu pembangunan yang lebih menekankan kualitas 

sumber daya manusia dibandingkan peningkatan infrastruktur 

semata. Kedepan perencanaan pembangunan maupun 

implementasinya tidak dapat lagi mengabaikan peran penduduk 

sebagai objek maupun subjek atau agen pembangunan. 
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Dengan demikian, maka pelaksanaan pembangunan di segala 

sektor harus memperhatikan pertumbuhan penduduk tersebut. 

Terkait dengan data pendukung untuk aspek kesejateraan sosial 

dan aspek pelayanan umum telah dilakukan penyempurnaan 

sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur atas draft RPJPD kota 

surabaya. 

 

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam 

pembangunan adalah menyangkut kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas 

tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. 

Peningkatan kualitas SDM yang merupakan hal penting, Agar 

tidak terjadi kesenjangan antara kualitas tenaga kerja dengan 

yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri. Apabila terjadi 

kesenjangan akan menimbulkan dua akibat yaitu terjadinya 

pengangguran yang terus meningkat dan rendahnya produktifitas 

seperti tampak pada data rasio kelulusan S1/S2/S3 Kota 

Surabaya. Pada tahun 2007 telah ada peningkatan untuk 

penduduk dengan kelulusan pendidikan sarjana dan pasca 

sarjana, yaitu tahun 2007 rasio kelulusan S1/S2/S3 sebesar  

0,089, tahun 2008 dan 2009 rasio kelulusan S1/S2/S3 sebesar 

0,094 dan tahun 2010 rasio kelulusan S1/S2/S3 meningkat 

menjadi 0,103. Data ini menunjukkan adanya peningkatan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

 

Demikian pula halnya dengan rasio ketergantungan atau 

dependency ratio. Rasio ketergantungan adalah perbandingan 
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antara jumlah penduduk berumur  0-14 tahun ditambah dengan 

jumlah penduduk usia 65 tahun keatas dibandingkan dengan 

jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio 

ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang 

harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup 

penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian 

pula sebaliknya. Dari data rasio ketergantungan yang ada 

menunjukkan bahwa struktur umur penduduk dibedakan menjadi 

tiga kelompok yaitu (1) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun, 

(2) kelompok umur produktif, usia 15-64 tahun dan (3) kelompok 

umur tua, usia 64 tahun keatas. Data tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat ketergantungan kota surabaya mengalami 

penurunan, kondisi ini tercermin dari jumlah penduduk usia tidak 

produktif sebesar 782.805 jiwa di tahun 2009 dibandingkan 

dengan jumlah penduduk usia produktifsebesar 2.155.420 jiwa 

sehingga rasio ketergantungan kota surabaya sebesar 0.363. 

Sedangkan untuk tahun 2010, rasio ketergantungan Kota 

Surabaya sebesar 0,347 yaitu dari jumlah penduduk usia tidak 

produktif sebesar 754.983 jiwa dibandingkan dengan jumlah 

penduduk usia produktif yang mencapai 2.174.545 jiwa. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja 

mempunyai tanggungan sebanyak 34 orang yang belum dan 

tidak produktif lagi.    
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2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

Kondisi ekonomi daerah secara umum ditunjukkan antara lain 

oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan 

investasi. PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Kota Surabaya 

pada tahun 2009 sebesar Rp. 154.242.135,97 juta yang 

disumbang oleh Sembilan sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian; 

pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik gas 

dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran 

(PHR); pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan 

dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.  Dari kesembilan 

sektor  tersebut sektor perdagangan, hotel dan restoran 

merupakan sektor yang menyumbang PDRB paling besar  yaitu 

sebesar Rp. 60.349.244,27 juta. Selengkapnya mengenai PDRB 

Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.6 
Tabel 2.6 

Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya 
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2010 (dalam mil yar rupiah) 

 

No Sektor 
2006 2007 2008 2009 2010 

(milyar Rp.) % (milyar Rp.) % (milyar Rp.) % (milyar Rp.) % (milyar Rp.) % 

1 Pertanian          145.01       0.13          145.48       0.11          153.00        0.10          165.89      0.10          120.97       0.07 

2 
Pertambangan & 
Penggalian 

               9.24        0.01              8.35        0.01              9.61        0.01            10.31      0.01            15.78      0.01 

3 Industri Pengolahan      34,538.94     30.74     38,699.28      30.19     44,045.82      29.40     47,898.72    28.70     49,219.97    27.90 

4 
Listrik, Gas & Air 
Bersih 

       3,491.70        3.11       4,635.41        3.62       5,836.21        3.90       6,561.18      3.93       7,681.22      4.35 

5 Konstruksi        7,726.11       6.88  8,294.58        6.47       9,631.01        6.43     10,892.40      6.53     11,676.07      6.62 

6 
Perdagangan, Hotel & 
Restoran 

     41,754.61     37.16     48,750.05      38.03     58,541.38      39.08     65,309.54    39.14     70,423.81    39.91  

7 
Pengangkutan & 
Komunikasi 

     10,187.85       9.07     11,104.05        8.66     12,501.65        8.35     14,550.57      8.72     15,915.20      9.02 

8 
Keuangan, Sewa & 
Jasa Perusahaan 

       6,733.65       5.99       7,700.42        6.01       8,864.37        5.92     10,106.70      6.06       9,907.34      5.61 

9 Jasa-Jasa        7,771.74       6.92       8,860.54         6.91     10,209.57        6.82     11,373.54      6.82     11,484.00      6.51 

PDRB    112,358.85    100.00   128,198.16    100.00   149,792.62   100.00   166,868.86 100.00   176,444.36 100.00 

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Jawa Timur 2010, diolah 
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PDRB yang disajikan dengan harga konstan dapat 

menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan 

bila dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat 

perkembangan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita 

Kota Surabaya pada Tahun 2009 kurang lebih sebesar Rp. 

53.186.943. 

 

Perkembangan nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga 

konstan periode 2007-2009 menunjukkan tren yang positif, 

dimana dari tahun 2006 – 2010 nilai PDRB terus mengalami 

peningkatan. Rincian PDRB (ADHK) selama 5 tahun terakhir 

dapat dilihat pada tabel 2.7. 

Tabel 2.7 
Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya Atas D asar Harga Konstan  

Tahun 2006-2010 (dalam milyar rupiah) 
 

No Sektor 

2006 2007 2008 2009 2010 

(milyar Rp.) % (milyar Rp.) % (milyar Rp.) % (milyar Rp.) % (milyar Rp.) % 

1 Pertanian 90.90 0.14 83.22 0.12 76.80 0.11 78.24 0.10 58.96 0.07 

2 
Pertambangan & 
Penggalian 

6.78 0.01 6.01 0.01 6.10 0.01 6.20 0.01 6.35 0.01 

3 Industri Pengolahan 19,054.52 29.92 19,920.32 29.43 20,702.81 28.79 21,311.25 28.08 22,038.50 27.21 

4 
Listrik, Gas & Air 
Bersih 

1,673.10 2.63 2,053.05 3.03 2,160.36 3.00 2,318.54 3.06 2,667.33 3.29 

5 Konstruksi 4,543.10 7.13 4,586.80 6.78 4,746.18 6.60 4,917.48 6.48 5,413.30 6.68 

6 
Perdagangan, Hotel 
& Restoran 

23,076.78 36.24 24,865.51 36.73 27,193.09 37.81 28,716.71 37.84 31,560.33 38.96 

7 
Pengangkutan & 
Komunikasi 

6,437.88 10.11 6,798.60 10.04 7,114.36 9.89 7,965.38 10.50 8,423.77 10.40 

8 
Keuangan, Sewa & 
Jasa Perusahaan 

4,162.78 6.54 4,466.21 6.60 4,715.25 6.56 5,074.66 6.69 5,267.93 6.50 

9 Jasa-Jasa 4,631.55 7.27 4,916.11 7.26 5,198.86 7.23 5,504.51 7.25 5,565.33 6.87 

PDRB 63,677.39 100.00 67,695.83 100.00 71,913.82 100.00 75,892.97 100.00 81,001.81 100.00 

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Jawa Timur 2010, diolah. 

 

Tren pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya pada tahun 2009 

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren 
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penurunan ini juga terjadi di tingkat provinsi maupun nasional. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar 

5,51% masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur (4,77 %) dan nasional (4 %). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Kota Surabaya membaik 

ditengah isu gejolak ekonomi global. Selain itu, dampak positif 

sebagai kota perdagangan kedua setelah DKI Jakarta.  

 

Berdasarkan struktur ekonominya, Kota Surabaya sangat 

dominan pada sektor sekunder dan tersier. Sebaliknya sektor 

yang memberikan kontribusi rendah adalah sektor primer. Sektor 

dengan pertumbuhan paling tinggi adalah sektor konstruksi 

(12,44 %), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

(6,99%), serta pengangkutan dan komunikasi (6,15 %). 

Sedangkan sektor yang mencatat pertumbuhan melambat adalah 

sektor primer yaitu sektor pertanian (-18,26%). Perkembangan 

kontribusi sektor dalam PDRB kota surabaya tahun 2006-2010 

atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dapat 

dilihat pada tabel 2.8. 

Tabel 2.8 
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB  Kota Sur abaya Tahun 2006-2010  

Atas Dasar  Harga Berlaku (Hb) Dan Harga Konstan (H k) 
 

No Sektor 
2006 2007 2008 2009 2010 

HB HK HB HK HB HK HB HK HB HK 

1 Pertanian 0.13 0.14 0.11 0.12 0.10 0.11 0.10 0.10 0.07 0.07 

2 Pertambangan & Penggalian 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

3 Industri Pengolahan 30.74 29.92 30.19 29.43 29.40 28.79 28.70 28.08 27.90 27.21 

4 Listrik, Gas & Air Bersih 3.11 2.63 3.62 3.03 3.90 3.00 3.93 3.06 4.35 3.29 

5 Konstruksi 6.88 7.13 6.47 6.78 6.43 6.60 6.53 6.48 6.62 6.68 

6 Perdagangan, Hotel & 
Restoran 

37.16 36.24 38.03 36.73 39.08 37.81 39.14 37.84 39.91 38.96 

7 Pengangkutan & Komunikasi 9.07 10.11 8.66 10.04 8.35 9.89 8.72 10.50 9.02 10.40 

8 Keuangan, Sewa & Jasa 
Perusahaan 

5.99 6.54 6.01 6.60 5.92 6.56 6.06 6.69 5.61 6.50 

9 Jasa-Jasa 6.92 7.27 6.91 7.26 6.82 7.23 6.82 7.25 6.51 6.87 

PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sumber BPS, 2010, diolah 
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Khusus untuk sektor pertanian yang mempunyai kontribusi 

kurang signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi 

kota secara keseluruhan, fokus pengembangannya lebih 

diarahkan untuk menjaga keberlanjutan usaha dari masyarakat 

petani dan nelayan yang selanjutnya diharapkan terjadi 

peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan nilai tambah 

ekonomi keluarga.  

 

Sektor yang mengalami pertumbuhan kontribusi tertinggi selama 

lima tahun adalah sektor listrik, gas dan air, sektor kedua adalah 

sektor perdagangan hotel dan restoran. Pertumbuhan kontribusi 

masing-masing sektor PDRB atas dasar berlaku dan atas dasar 

harga konstan selama lima tahun terakhir terlihat pada tabel 2.9. 

Tabel  2.9 
Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dan Pdrb Kota Surabay a  

Atas Dasar Harga Berlaku (HB) Dan Harga Konstan (HK ) Tahun. 2010 
 

No Sektor 
Pertumbuhan 

HB HK 

1 Pertanian (13.94) (14.97) 

2 Pertambangan & Penggalian 4.68 (7.19) 

3 Industri Pengolahan (2.40) (2.35) 

4 Listrik, Gas & Air Bersih 8.94 5.99 

5 Konstruksi (0.91) (1.58) 

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 1.81 1.83 

7 Pengangkutan & Komunikasi (0.05) 0.75 

8 Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan (1.55) (0.11) 

9 Jasa-Jasa (1.49) (1.39) 

PDRB   

Sumber : BPS, 2010, diolah 
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B. Inflasi  

Stabilitas harga di Kota Surabaya yang ditunjukkan oleh 

perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) selama tahun 2005-

2009 mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh 

perubahan harga-harga yang diatur oleh pemerintah 

(administered price) seperti harga BBM (premium dan solar), tarif 

dasar listrik, minyak tanah dan LPG. Kenaikan harga komoditi 

tersebut akan mengakibatkan dampak negatif yaitu mendorong 

tingkat inflasi di Kota Surabaya.   

 

Pada tahun 2005, dampak kenaikan BBM mengakibatkan inflasi 

Kota Surabaya mencapai 14,12 %. Namun dampak ini dapat 

diminimalkan sebaik mungkin karena inflasi Surabaya masih 

lebih rendah dibanding inflasi yang terjadi Jawa Timur dan 

nasional, yaitu masing-masing sebesar 15,19 % dan 17,11 %. 

Pada tahun 2006 dan 2007 inflasi stabil di kisaran angka 6 % 

yaitu masing-masing sebesar 6,71 % dan 6, 72 %. Pada tahun 

2006, inflasi di Surabaya lebih rendah dari pada Jawa Timur 

yang mencapai 6,76 %, tetapi lebih tinggi dari nasional sebesar 

6,06 %. Tahun 2007 inflasi Surabaya lebih baik dibandingkan 

inflasi di Jawa Timur dan nasional yang mencapai 6,48 % dan 

6,59 %. Secara rinci penjelasan ini dapat dilihat pada tabel 2.10 

dan gambar 2.4.   
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Tabel 2.10 
Tingkat Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur Dan Nasio nal 

Tahun 2006 – 2010 
 

Inflasi 
Tahun 

Rata-Rata 
2006 2007 2008 2009 2010 

Surabaya 6.71 6.27 8.73 3.39 7.33 6.49 

Jawa Timur 6.76 6.48 9.96 3.62 6.96 6.76 

Nasional 6.60 6.59 11.06 2.78 6.96 6.80 

Sumber: BPS. 2010, diolah. 
 

Gambar 2.4 
Tingkat Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur Dan Nasio nal 

Tahun 2006 – 2010  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: BPS, 2010, diolah 

Adapun korelasi  tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat 

dilihat pada tabel 2.11 dan gambar 2.5. 

Tabel 2.11 
Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Kota Surabaya 2005- 2009 

Uraian 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 

Inflasi 14.12 6.71 6.27 8.73 3.39 

Pertumbuhan Ekonomi 6.33 6.35 6.31 6.23 5.53 

Sumber: BPS Jawa Timur 2010, diolah. 
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Gambar 2.5 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Kota Surabaya 2005- 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Jawa Timur 2010, diolah 

 

C.  Pendapatan Regional Perkapita 

Nilai pendapatan regional per kapita penduduk merupakan 

sebuah instrumen yang dapat dipakai untuk melihat seberapa 

jauh keberhasilan pembangunan ekonomi pada sebuah wilayah. 

Selama 5 tahun terakhir (2005-2009) nilai pendapatan regional 

per kapita Kota Surabaya cenderung mengalami peningkatan 

rata-rata sebesar 13,92 %, kondisi tersebut menunjukan semakin 

membaiknya perekonomian Kota Surabaya dan mengindikasikan 

daya beli masyarakat Kota Surabaya relatif stabil. Perkembangan 

nilai pendapatan regional per kapita 5 tahun terakhir terlihat pada 

gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 
Pendapatan Regional Perkapita  Kota Surabaya 2005-2 009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2010. 

 

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial  

Sebagai kota metropolitan, Surabaya secara fisik dan ekonomi 

memang telah berkembang pesat, tetapi yang harus tetap menjadi 

fokus adalah tingkat perkembangan bidang sosial yang memadai 

seperti aspek pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan kesempatan 

bagi penduduk yang bertambah cepat. Untuk  mengukur sejauh mana 

kemajuan program pembangunan bidang sosial di Kota Surabaya yang 

harus diperhatikan adalah: (i) sejauh mana kota telah mampu 

menyediakan layanan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan yang 

memadai bagi penduduknya dan (ii) sejauh mana kebijakan dan 

kemajuan sebuah kota dapat bersejajar dengan kepentingan upaya 

mengembangkan kualitas pembangunan manusia.  

 

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolok ukur 

untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pembangunan 

kesejahteraan sosial yang telah dilakukan. Fokus pembangunan 

yang sesungguhnya adalah penduduk atau manusia itu sendiri. 
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Dapat dikatakan bahwa konsep pembangunan manusia adalah 

sebagai upaya pembangunan kemampuan diri manusia yang 

mengandung empat unsur, yaitu produktivitas, pemerataan, 

kesinambungan dan pemberdayaan. Perkembangan IPM Kota 

Surabaya tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami 

kenaikan, pada tahun 2006 IPM Kota Surabaya sebesar 72.39, 

tahun 2007 sebesar 73.12, tahun 2008 sebesar 73.88, tahun 

2009 sebesar 74.5 dan pada tahun 2010 IPM Kota Surabaya 

sebesar 74,55. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota telah cukup berhasil dalam 

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya.. 

 

B. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) 

Indeks kemiskinan manusia berbeda dengan IPM yang 

mengukur kemajuan dari suatu daerah dalam mencapai 

pembangunan manusia. IKM mengukur ketertinggalan dalam 

dimensi yang sama dengan dimensi pembangunan manusia 

yang diukur dalam IPM. IKM difokuskan pada ketertinggalan 

yang diukur dari : peluang pada saat lahir untuk tidak bertahan 

hidup hingga usia 40 tahun; angka buta huruf pada orang 

dewasa; dan prosentase penduduk yang tidak mempunyai akses 

terhadap fasilitas kesehatan dan prosentase anak-anak dibawah 

usia lima tahun dengan berat badan kurang. Kondisi IKM 

penduduk Kota Surabaya terus mengalami penurunan, hal ini 

dapat dilihat bahwa Indeks Kemiskinan Manusia pada tahun 

2008 sebesar 8.39, sedangkan tahun 2009 sebesar 8.20 dan 

tahun 2010 sebesar 8.06. Penurunan nilai IKM menunjukkan 

bahwa semakin baiknya kemampuan masyarakat dalam 
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memanfaatkan akses terhadap sumber daya publik, ketersediaan 

pendidikan, ketersediaan pelayanan kesehatan. 

 

Dalam hal penanganan kemiskinan masih terdapat hambatan 

yang cukup signifikan, yaitu masalah data keluarga miskin. 

Secara yuridis, yang menjadi acuan bagi seluruh program 

penanggulangan kemiskinan adalah data yang dirilis oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS). Data keluarga miskin yang dipublish oleh 

BPS adalah data PPLS 2008, dimana dari data tersebut 

pemerintah kota surabaya terdapat  110.117 rumah tangga 

miskin. Dari 110.117 RTM tersebut, jumlah RTM yang termasuk 

kategori sangat miskin sebanyak 12.558 RTM atau 11,40%, 

selanjutnya kategori miskin sebanyak 47.065 RTM atau 42,74% 

dan kategori yang lain adalah hampir miskin sebanyak 50.494 

RTM atau 45,85%. Gambaran tentang data rumah tangga miskin 

di 31 kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.12. 

 
Dari data tersebut menunjukkan bahwa di setiap kecamatan 

mengalami penurunan jumlah rumah tangga miskin. Kecamatan 

yang mengalami penurunan jumlah RTM terbanyak (atau lebih 

dari 500 RTM) adalah kecamatan Tandes, Tambaksari, 

Krembangan, Wonokromo dan Kenjeran. Kecamatan yang 

mengalami penurunan RTM antara 200 – 499 RTM adalah 

Kecamatan Semampir, Sukolilo, Jambangan, Asemrowo, 

Bubutan, Karangpilang, Benowo dan Bulak. Kecamatan yang 

mengalami penurunan RTM antara 100 – 199 RTM adalah 

Kecamatan Pakal, Wiyung, Gubeng, Sawahan, Sambikerep, 

Simokerto, Tegalsari, Genteng, 
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Tabel 2.12 
Rumah Tangga Miskin per-Kecamatan Tahun 2007-2008  

NO Kecamatan Th 2007 Th 2008 (-) 

1 Tandes 2.947 2.174 773 
2 Tambaksari 10.513 9.884 629 
3 Krembangan 5.736 5.135 601 
4 Kenjeran 4.220 3.623 597 
5 Wonokromo 6.438 5.866 572 
6 Semampir 15.938 15.462 476 
7 Sukolilo 4.052 3.597 455 
8 Jambangan 1.779 1.441 368 
9 Asemrowo 1.507 1.189 318 

10 Bubutan 4.778 4.500 278 
11 Karangpilang 1.988 1.740 248 
12 Benowo 1.297 1.088 209 
13 Bulak 1.255 1.053 202 
14 Pakal 931 732 199 
15 Wiyung 1.664 1.466 198 
16 Gubeng 3.047 2.861 186 
17 Sawahan 8.279 8.094 185 
18 Sambikerep 1.797 1.617 180 
19 Simokerto 8.146 7.973 173 
20 Tegalsari 5.136 4.980 156 
21 Genteng 3.065 2.910 155 
22 Sukomanunggal 2.317 2.170 147 
23 Gunung anyar 1.729 1.590 139 
24 Pabeancantikan 6.567 6.434 133 
25 Rungkut 3.462 3.346 116 
26 Tenggilis mejoyo 959 859 100 
27 Lakarsantri 1.963 1.871 92 
28 Wonocolo 1.712 1.645 67 
29 Dukuh Pakis 2.076 2.011 65 
30 Mulyorejo 2.023 1.971 52 
31 Gayungan 904 865 39 

Sumber: BPS Kota Surabaya,  2009 

Sukomanunggal, Gunung Anyar, Pabean Cantikan, Rungkut dan 

Tenggilis Mejoyo. Sedangkan Kecamatan yang mengalami 

penurunan RTM kurang dari 100 RTM adalah Kecamatan 

Lakarsantri, Wonocolo, Dukuh Pakis, Mulyorejo Dan Gayungan.  

 

Beberapa intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah kota 

surabaya terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan ini 

antara lain dengan menggunakan strategi sesuai dengan 
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ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42/2010 

Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Strategi 

pertama adalah miskin kelompok program bantuan sosial terpadu 

berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak 

dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup 

melalui penyediaan bantuan operasional pendidikan daerah 

(BOPDA) mulai jenjang pendidikan SD/SDLB/MI, 

SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK, bantuan 

operasional PAUD dan TK, bantuan pendidikan lanjutan di 

sekolah pelayaran dan perhotelan, dan perguruan tinggi, bantuan 

kejar paket A/B/C, penyediaan sekolah inklusi di 31 kecamatan, 

kelas layanan khusus dan sekolah terbuka.  

 

Sedangkan di sektor kesehatan pemerintah kota dalam 

mengurangi beban pengeluaran RTM dengan melalui 

penyediaan dana jamkesmas non kuota  bagi RTM yang belum 

termasuk peserta jamkesmas dan jamkemasda. Terdapat 19 

rumah sakit pemerintah/ swasta yang telah bekerjasama dengan 

pemerintah kota untuk pelayanan kesehatan ini. Disamping itu 

untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, pemerintah 

kota telah mengratiskan biaya loket dan pemeriksaan (Sudah 

tidak memungut biaya retribusi). 

 

Pada sektor infrastruktur dan perumahan, pemerintah kota telah 

menyediakan rumah susun sederhana bagi keluarga miskin. 

Termasuk program perbaikan rumah tidak layak huni dan 

subsidi/bantuan sambungan rumah untuk penyediaan air bersih 

bagi RTM.          
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Strategi yang kedua dalam rangka penanggulangan kemiskinan 

yang telah dilakukan oleh pemerintah kota adalah berbasis 

pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan 

potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin 

untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat melalui pemberian 

pelatihan bagi kepala keluarga dan perempuan miskin maupun 

pengangguran. Pada tahun 2010, jumlah kepala keluarga miskin 

yang telah mendapatkan pelatihan sebanyak 30.566 Orang. 

Pemberdayaan ekonomi tersebut diberikan melalui fasilitasi 

bantuan peralatan, pelatihan ketrampilan, pelatihan ketrampilan 

alternatif untuk berwirausaha serta fasilitasi kewirausahaan 

usaha skala mikro bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, 

jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan 

ekonomi sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai 100.329 

Orang. Jenis pelatihan yang telah diberikan kepada RTM 

tersebut melalui pelatihan dasar seperti pelatihan handicraft, 

pembuatan kue kering, membatik, kerajinan, menjahit, pelatihan 

keterampilan alternatif kelompok masyarakat miskin untuk 

berwirausaha, fasilitasi kewirausahaan UKM non formal yang 

diwujudkan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan seperti 

Pelatihan pembuatan krupuk, pembuatan tahu tempe, mebelair/ 

tukang kayu, otomotif, service sepeda motor, border, olahan hasil 

laut, gulung dynamo, paving, las, service TV/AC, service HP, 

Manajemen Usaha,  Batik, Bekleed, pembuatan sepatu, bunga 

kering, daur ulang, dekorasi taman, las dan pengecatan mobil,  

pelatihan penjilidan dan foto copy, pelatihan pijat refleksi, 

reparasi sepeda gunung, reparasi tas dan sepatu, pelatihan 

service AC, mengemudi, satpam, pemberian bibit tanaman dan 
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benih ikan dalam rangka pelaksanaan urban farming, 

pengembangan kampung usaha unggulan, bantuan sewa stand 

untuk pemasaran produk dan fasilitasi kewirausahaan 

 

Strategi yang ketiga dalam rangka penanggulangan kemiskinan 

yang telah dilakukan oleh pemerintah kota adalah berbasis 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk 

memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha 

berskala mikro dan kecil melalui pemberian pelatihan, diharapkan 

para kepala rumah tangga miskin tersebut dapat memanfaatkan 

pengetahuan, skill bantuan peralatan kerja untuk mengawali 

usaha dan tetap diberikan pendampingan sebelum dibentuk 

kelompok-kelompok UMK. Dari kelompok UMK tersebut akan 

diberikan modal kerja pendampingan manajemen dan 

pengendalian mutu untuk memberikan kesempatan berusaha 

yang lebih besar. 

 

C. Penanganan PMKS 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) adalah 

seorang, keluarga atau kelompok masyarakat karena suatu 

hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya 

baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. 

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa 

kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, 

keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan 

lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti 

terjadinya bencana. Jenis PMKS sebanyak 27 jenis, yaitu balita 

terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak 
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kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak cacat, wanita rawan 

sosial ekonomi, wanita korban tindak kekerasan, lanjut usia 

terlantar, lanjut usia korban tindak kekerasan, penyandang cacat, 

penyandang cacat bekas penyakit kronis, tuna susila, pengemis, 

gelandangan, gelandangan psikotik, bekas narapidana, korban 

penyalahgnaan nafza, keluarga fakir miskin, keluarga tinggal 

dirumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, 

korban bencana alam, korban bencana sosial/pengungsi, pekerja 

migran terlantar, orang dengan HIV-AIDS (ODHA), keluarga 

rentan, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. 

Hasil pendataan pmks yang telah dilakukan dinas sosial bersama 

kecamatan jumlahnya dari tahun 2009 dan tahun 2010  

mengalami penurunan. Tahun 2009 jumlah pmks sebesar 90.008 

orang dan tahun 2010 jumlah pmks turun menjadi 63.707 orang. 

Adapun rincian mengenai PMKS di Surabaya selama tahun 

2009-2010 dapat dilhat pada tabel 2.13. 
Tabel 2.13 

Data PMKS Surabaya Tahun 2009-2010 

No Jenis PMKS 2009 2010 

1 Lansia korban tindak kekerasan 0 0 
2 Wanita korban tindak kekerasan 6 2 
3 Lansia terlantar 3.476 1.139 
4 Anak nakal 283 116 
5 Keluarga fakir miskin 40.952 24.313 
6 Anak cacat 1.098 587 
7 Anak terlantar 573 191 
8 Balita terlantar 310 104 
9 Anak korban tindak kekerasan 0 3 
10 Anak jalanan 80 61 
11 Wanita rawan sosial ekonomi 4.790 2.308 
12 Penyandang cacat 2.003 1.352 
13 Penyandang cacat eks penyakit kronis 643 392 
14 Tuna susila 405 655 
15 Gelandangan 3 3 
16 Pengemis 16 36 
17 Gelandangan psikotik 417 83 
18 Eks narapidana 154 187 
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No Jenis PMKS 2009 2010 

19 Korban napza 21 26 
20 Keluarga berumah tidak layak huni 5.076 1.656 
21 Keluarga bermasalah sosial psikologis 1.091 384 
22 Korban bencana alam 25 15 
23 Korban bencana sosial 2 1 
24 Pekerja migran terlantar 258 34 
25 Pengidap hiv/aids 4 5 
26 Masy. Tinggal di daerah rawan bencana 42 35 

Jumlah 90.008 63.707 

Sumber Dinas Sosial Kota Surabaya, 2011 
Dari data tersebut, penurunan angka penyandang masalah 

kesejahteraan sosial disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:  

 

(1)  Akibat adanya berbagai program kegiatan baik yang 

dilakukan oleh pemerintah, pemeritah daerah, LSM 

maupun perusahaan dan  kemauan dari anggota 

masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri, 

yang mana telah berdampak pada status keluarga – 

keluarga PMKS,  

(2)  Pendataan PMKS pada tahun 2009, mendata semua 

penduduk yang tinggal di surabaya (baik ber-KTP 

surabaya atau tidak ber-KTP surabaya).   

 

Untuk mengukur keberhasilan kinerja pelayanan sosial, pada 

draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), indikator yang digunakan adalah meningkatnya 

persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS) sampai dengan tahun 2015 sebesar 70 persen. 

Merujuk dari semakin menurunnya jumlah PMKS dan semakin 

meningkatnya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota 

melalui dinas sosial, maka diharapkan pada akhir pelaksanaan 

rencana pembangunan jangka panjang daerah ini, penyandang 
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masalah kesejahteraan sosial yang ada di kota surabaya dapat 

terjangkau atau dilayanai secara keseluruhan. Dalam hal  

penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ini, 

pemerintah Kota Surabaya akan bekerjasama dengan seluruh 

pemangku kepentingan, seperti dalam hal penanganan balita 

atau anak terlantar yang dilakukan pemerintah kota surabaya 

bekerjasama dengan yayasan atau panti asuhan anak, 

penanganan anak jalanan bekerjasama dengan rumah singgah, 

korban bencana bekerjasama dengan petugas satlak pb, 

penanganan anak dan orang tua korban trafiking 

penanganannnya bekerjasama dengan PPTP2A (Pusat 

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) dan lain sebagainya.  

Dalam hal pengendalian PMKS diharapkan kerjasama MOU 

yang sudah disepakati bersama dapat dijalankan secara efektif. 

Data PMKS yang ada di Kota Surabaya, pada umumnya berasal 

dari luar daerah, oleh karena itu peran pemerintah Provinsi untuk 

mengurangi disparitas wilayah sangat signifikan diperlukan bagi 

daerah-daerah di luar kota surabaya. Termasuk komitmen dalam 

pengalokasian anggaran oleh daerah-daerah dalam penanganan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

 

2.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga 

Pembangunan seni budaya dan olahraga tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan dan sekaligus merupakan kebutuhan manusia. Oleh 

karena itu, pembangunan seni budaya olahraga merupakan bagian 

yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa 

dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Insani, terutama 

diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk 

membentuk watak dan kepribadian yang memiliki displin dan sportivitas 
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yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni budaya dan olahraga 

juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa 

melalui pembinaan prestasi yang setinggi - tingginya. Untuk 

melaksanakan pembangunan seni budaya dan olahraga, perlu 

dilakukan berbagai upaya penggalangan dan penggalian terhadap 

potensi yang ada, baik dalam bidang sistem pembinaan, 

lembaga/organisasi, maupun adanya landasan hukum yang digunakan 

sebagai dasar pembangunan seni budaya dan keolahragaan.  

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat  

Kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan 

budaya lokal. Minat masyarakat Kota Surabaya akan budaya lokal 

menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari 

jumlah kelompok kesenian yang terus mengalami peningkatan dari sisi 

kuantitas. Pada tahun 2007 jumlah kelompok kesenian orkes melayu 

hanya 93 kelompok, meningkat menjadi 107 kelompok  di tahun 2009. 

Demikian juga dengan kelompok reog, wayang, qasidah dan tari jawa. 

Perkembangan secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.14. 

Tabel 2.14 
Jumlah Kelompok Kesenian di Surabaya 

Tahun 2007-2010 
 

No Kelompok Kesenian 2007 2008 2009 2010 

1 Orkes Melayu 93 103 107 86 

2 Reog 2 7 10 11 

3 Wayang 3 7 9 10 

4 Qasidah 4 7 10 11 

5 Tari Jawa 4 5 6 7 

 Total Kelompok Kesenian 106 129 142 125 

      Sumber : Dinas kebudayaan dan pariwisata Surabaya, 2010 

Jumlah kelompok kesenian yang telah mendapat pembinaan dari 

Pemerintah Kota Surabaya juga menunjukkan trend yang terus 
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meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah kelompok 

kesenian yang telah dibina mencapai 162 kelompok meningkat dari 

tahun sebelumnya sebanyak 147 kelompok. Lebih jelas mengenai 

akumulasi jumlah kelompok kesenian yang telah mendapatkan 

pembinaan dari pemerintah kota surabaya tahun 2007-2010 dapat 

dilihat pada tabel 2.15. 

Tabel 2.15 
Akumulasi Jumlah Kelompok Kesenian yang telah menda patkan 

 pembinaan dari Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2007 -2010 
 

No Capaian Pembangunan 2007 2008 2009 2010 

1 Jumlah kelompok Kesenian 96 67 147 162 

Sumber : Dinas kebudayaan dan pariwisata Surabaya, 2010 

Bidang keolahragaan di Kota Surabaya secara organisasional 

ditangani oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota 

Surabaya. Berdasarkan data dari KONI Surabaya pada tahun 2009  

terdapat 43 cabang olahraga yang dibina oleh KONI Surabaya. 

Diantara beberapa cabang olahraga yang telah dibina tersebut seperti 

cabang olahraga panahan, panjat tebing, dayung, karate, pencak silat 

telah mengukir prestasi dalam event nasional maupun internasional 

dengan menyumbangkan emas pada tahun 2006 sampai dengan tahun 

2008. Adapun capaian pembangunan di bidang perkembangan 

olahraga antara Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel 2.16 
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Tabel  2.16. 

Perkembangan Olahraga Tahun Kota Surabaya 2006 – 20 10 

 

No. Capaian Pembangunan 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Jumlah cabang olahraga 
(cabor) yang berprestasi 

22 
(dari 33 cabor) 

27 
(dari 43 cabor) 

28 
(dari 43 cabor) 

38 
(dari 43 cabor) 

41 
(dari 43 cabor) 

2. Jumlah fasilitas olahraga: 
a. Gedung olahraga 
b. Lapangan olahraga 

 
2 
62 

 
2 
62 

 
2 
62 

 
2 
62 

 
3 
79 

3. Jumlah organisasi/pemuda 
yang berprestasi 

4 
(dari 60 yang 

dibina) 

16  
(dari 320 yang 

dibina) 

30  
(dari 440 yang 

dibina) 

164  
(dari 1009 yang 

dibina) 

212  
(dari 2151 yang 

dibina) 

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya, 2011 

 

 Untuk menumbuhkan dan menciptakan budaya olahraga yang 

sehat, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang 

memadai baik di lingkungan sekolah, pekerjaan maupun pemukiman 

sehingga memungkinkan segenap lapisan warga masyarakat 

melakukan olahraga dan berbagai aktivitas jasmani. Sehingga sampai 

dengan tahun 2008, berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olah 

Raga telah tercatat  sebanyak 618 lapangan olahraga seperti lapangan 

bola volley, bulutangkis, sepak bola, bola basket, tenis lapangan futsal 

dan lain-lain yang tersebar di beberapa kecamatan di kota Surabaya. 

Adapun jumlah klub dan prasarana olahraga pada tiap-tiap kecamatan 

disajikan pada Tabel 2.17. 

Tabel 2.17 
Persebaran Jumlah Klub dan Prasarana Olahraga di Ti ap-Tiap Kecamatan  

di Kota Surabaya Tahun 2010 
 

No. Kecamatan 
Jumlah Klub 
Olahraga 

Jumlah Prasarana 
Olahraga 

1. Tegalsari 5 7 
2. Genteng 2 7 
3. Bubutan 1 11 
4. Simokerto 4 5 
5. Pabean cantian 10 6 
6. Semampir 4 5 
7. Krembangan 2 11 
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No. Kecamatan 
Jumlah Klub 
Olahraga 

Jumlah Prasarana 
Olahraga 

8. Kenjeran 4 10 
9. Bulak - 5 

10. Tambaksari 7 3 
11. Gubeng 8 15 
12. Rungkut 8 10 
13. Tenggilis mejoyo 7 8 
14. Gunung anyar 1 8 
15. Sukolilo 18 9 
16. Mulyorejo 2 18 
17. Sawahan 3 9 
18. Wonokromo 7 9 
19. Karangpilang 4 11 
20. Dukuh pakis 5 13 
21. Wiyung 1 12 
22. Wonocolo 4 8 
23. Gayungan 5 13 
24. Jambangan 1 12 
25. Tandes - 20 
26. Sukomanunggal 1 9 
27. Asemrowo 1 3 
28. Benowo 3 6 
29. Lakarsantri 3 15 
30. Pakal - 11 
31. Sambikerep 1 9 

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya, 2011 

 

2.3.  Aspek Pelayanan Umum 

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah 

Kota Surabaya dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good 

governance, yaitu partisipatif, transparansi, kesetaraan, responsive, 

visioner, akuntabel, efisien dan efektif serta profesional.  
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2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib  

A. Kegiatan pelayanan  publik. 

Kegiatan pelayanan publik mencakup pendidikan, kesehatan, 

lingkungan hidup, penataan ruang, dan perhubungan. 

A.1. Pendidikan  

Penyelenggaraan urusan wajib pendidikan diarahkan 

untuk meningkatnya pencapaian standar pelayanan 

minimal dan meningkatnya pemerataan pada semua 

jenjang pendidikan. Hal tersebut dilakukan dengan 

menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 

 

1. Angka melek huruf. 

Mengingat pendidikan menjadi hak seluruh warga 

masyarakat, maka pembangunan pendidikan dilakukan 

melalui jalur formal dan non formal. Pembangunan 

pendidikan melalui jalur non formal dalam hal ini 

pendidikan luar sekolah dilakukan untuk menekan jumlah 

penduduk yang buta aksara atau meningkatkan angka 

melek huruf.  

Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 persentase 

penduduk yang melek huruf mengalami peningkatan, yaitu 

tahun 2006 persentasenya sebesar 96,13% meningkat 

menjadi 96,51% pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 

2008 persentase penduduk yang melek huruf sebesar 

97,94% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 99,37%. 

Perkembangan angka melek huruf dapat dilihat pada 

gambar 2.7. 
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Gambar  2.7 
Angka Melek Huruf Di Kota Surabaya Tahun 2006 – 200 9 
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Sumber: Penyusunan IPM, IKM, dan IPG Kota Surabaya 2009, diolah 

 

Sedangkan angka melek huruf per kecamatan pada tahun 

2009 dapat dilihat pada tabel 2.18 

Tabel 2.18 
Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2009 

No. Kecamatan Angka Melek Huruf 

1. Karangpilang 98,74 
2. Jambangan 95,44 
3. Gayungan 99,05 
4. Wonocolo 97,67 
5. Tenggilis Mejoyo 97,98 
6. Gunung Anyar 97,02 
7. Rungkut 96,48 
8. Sukolilo 96,80 
9. Mulyorejo 95,46 
10. Gubeng 97,30 
11. Wonokromo 96,35 
12. Dukuh Pakis 97,28 
13. Wiyung 96,81 
14. Lakarsantri 91,88 
15. Sambikerep 97,37 
16. Tandes 96,46 
17. Sukomanunggal 94,48 
18. Sawahan 97,15 
19. Tegalsari 99,93 
20. Genteng 100,03 
21. Tambaksari 98,74 
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No. Kecamatan Angka Melek Huruf 

22. Kenjeran 89,78 
23. Bulak 89,29 
24. Simokerto 92,75 
25. Semampir 96,19 
26. Pabean Cantian 93,29 
27. Bubutan 92,80 
28. Krembangan 97,56 
29. Asemrowo 96,26 
30. Benowo 97,14 
31. Pakal 96,78 

Sumber: Penyusunan IPM, IKM, IPG Kota Surabaya 2009, diolah. 

Berdasarkan tabel 2.18 di atas, dapat diketahui bahwa 

angka melek huruf tertinggi berada pada kecamatan 

Genteng yaitu sebesar 100,03%, sedangkan angka melek 

huruf terendah berada pada kecamatan Bulak yaitu 

sebesar 89,29%. 

 

2. Angka Partisipasi Murni 

Pada tahun 2009, jumlah penduduk usia 7-12 tahun 

sebanyak 248.583 jiwa, sedangkan yang bersekolah pada 

jenjang SD/MI sebanyak 231.008 siswa atau 92,93 %. 

Pada jenjang SMP/MTs, jumlah penduduk usia 13-15 

tahun sebanyak 98.552 jiwa, sedangkan yang bersekolah 

pada jenjang SMP/MTs sebanyak 79,009 siswa atau 

80,17%. Pada jenjang SMA/SMK/MA, jumlah penduduk 

usia 16-18 tahun sebanyak 82.80 jiwa, sedangkan yang 

bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 68.942 

siswa atau 80,43 %. Data APM tahun 2006 – 2009 seperti 

tampak pada gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 
ANGKA PARTISIPASI MURNI PADA SETIAP JENJANG PENDIDI KAN 

DI KOTA SURABAYA TAHUN 2006 - 2009 

 

 
 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya 2010, diolah. 

 

 
3. Angka Partisipasi Kasar   

Pada tahun 2009,  jumlah penduduk usia 7-12 tahun 

sebanyak 248.583 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa 

pada jenjang SD/MI sebanyak 261.509 siswa atau 105,20 

%. Pada jenjang SMP/MTs, jumlah penduduk usia 13-15 

tahun sebanyak 98.552 jiwa, sedangkan jumlah seluruh 

siswa pada jenjang SMP/MTs sebanyak 98.355 siswa atau 

99,80%. Pada jenjang SMA/SMK/MA, jumlah penduduk 

usia 16-18 tahun sebanyak 82.80 jiwa, sedangkan yang 

bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 88.953 

siswa atau 108,11%. Data APK tahun 2006 – 2009 seperti 

tampak pada gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 
ANGKA PARTISIPASI KASAR PADA SETIAP JENJANG PENDIDI KAN 

DI KOTA SURABAYA TAHUN 2006 - 2009 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya 2010, diolah. 

 

Jumlah fasilitas pendidikan mulai dari pra sekolah hingga 

perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.19 
Jumlah Fasilitas Pendidikan  Mulai Dari Pra Sekolah  

Hingga Perguruan Tinggi 

 

Tingkat 
Negeri / 

Islam Negeri 
Swasta/Islam 
Swasta 

Luar Biasa Terbuka 

SD 489 453 

47 

0 

SMP 53 269 12 

SMA 23 139 1 

SMK 11 81 0 

 576 942 47 13 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 

 

 

Upaya meningkatkan pendidikan masyarakat telah 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui 

peningkatan penyediaan sarana pendidikan berupa 

pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah SD, SMP, 

SMA, dan SMK. Peningkatan sarana pendidikan tersebut 
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diharapkan dapat lebih meningkatkan akses pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat. Adapun ketersediaan 

sekolah dengan penduduk usia sekolah di Kota Surabaya 

dapat dilihat pada tabel 2.20. 

 
Tabel 2.20 

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah 
Tahun 2006-2009 

 

No. Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 

1. SD/MI         

1.1 Jumlah Gedung Sekolah 1.034 977 945 953 

1.2 
Jumlah Penduduk kelompok 
usia 7-12 th 

270.084 283.406 222.842 272.777 

1.3 Rasio  1 : 261 1 : 290 1 : 236 1 : 286 

2. SMP/MTs     

2.1 Jumlah Gedung Sekolah 360 396 369 303 

2.2 
Jumlah Penduduk kelompok 
usia 13-15 th 

114.850 114.591 109.473 115.880 

2.3 Rasio  1 : 319 1 : 289 1 : 297 1 : 382 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 

 

 

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah gedung 

sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 

2006-2009 mengalami penurunan kecuali pada tahun 

2009, jumlah gedung sekolah SD/MI mengalami kenaikan 

dari tahun 2008. Penurunan jumlah gedung sekolah 

disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa SD negeri yang mengalami 

regrouping (penggabungan) dikarenakan beberapa 

pertimbangan seperti pertimbangan terhadap 

peserta didik, managerial sekolah, tenaga 

pendidikan, segi fisik dan sarana prasarana, segi 

pelaksanaan kurikulum pembelajaran, segi 
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ekonomisnya anggaran, serta segi pengembangan 

sekolah. 

2. Terdapat beberapa SD/MI dan SMP/MTs swasta 

yang mengalami penggabungan atau izin 

operasionalnya tidak diperpanjang lagi dikarenakan 

tidak memenuhi standart pelayanan minimal seperti 

belum mempunyai gedung sendiri dan jumlah murid 

setiap kelas kurang dari 20 orang. 

Sedangkan ketersediaan sekolah dengan penduduk usia 

sekolah pada tiap kecamatan dari tahun 2006-2009 dapat 

dilihat pada tabel 2.21, tabel 2.22, tabel 2.23 dan tabel 

2.24 

Tabel 2.21 
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahu n 2006 

 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 
Kelompok 

Usia 7-12 th 

Rasio 
Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah Penduduk 
Kelompok Usia 13-15 

th 
Rasio 

1 Karang Pilang 25 11.345 1 : 454 12 4.065 1 : 339 

2 Jambangan 17 10.700 1 : 629 8 3.134 1 : 392 

3 Gayungan 23 11.327 1 : 492 8 1.783 1 : 223 

4 Wonocolo 33 6.748 1 : 204 10 3.888 1 : 389 

5 Tenggilis Mejoyo 25 19.920 1 : 797 8 2.001 1 : 250 

6 Gununganyar 14 9.097 1 : 650 7 1.360 1 : 194 

7 Rungkut 32 7.054 1 : 220 12 5.629 1 : 469 

8 Sukolilo 29 13.041 1 : 450 12 5.670 1 : 473 

9 Mulyorejo 36 4.187 1 : 116 15 4.257 1 : 284 

10 Gubeng 57 14.538 1 : 255 18 4.395 1 : 244 

11 Wonokromo 57 23.993 1 : 421 23 8.494 1 : 369 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 
Kelompok 

Usia 7-12 th 

Rasio 
Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah Penduduk 
Kelompok Usia 13-15 

th 
Rasio 

12 Dukuh Pakis 26 9.717 1 : 374 7 2.409 1 : 344 

13 Wiyung 24 7.766 1 : 324 7 1.369 1 : 196 

14 Lakarsantri 27 9.212 1 : 341 11 3.613 1 : 328 

15 Tandes 34 5.722 1 : 168 16 2.734 1 : 171 

16 Sukomanunggal 39 5.198 1 : 133 13 2.235 1 : 172 

17 Sawahan 61 18.145 1 : 297 15 4.408 1 : 294 

18 Tegal Sari 48 9.916 1 : 207 12 3.731 1 : 311 

19 Genteng 35 4.715 1 : 135 11 5.608 1: 510 

20 Tambaksari 69 4.488 1 : 65 19 6.746 1 : 355 

21 Kenjeran 26 4.568 1 : 176 13 7.725 1 : 594 

22 Simokerto 24 4.497 1 : 187 10 1.733 1 : 173 

23 Semampir 55 5.356 1 : 97 15 3.301 1 : 220 

24 Pabean Cantian 26 6.028 1 : 232 10 2.584 1 : 258 

25 Bubutan 46 9.101 1 : 198 12 2.165 1 : 180 

26 Krembangan 47 4.613 1 : 98 17 8.812 1 : 518 

27 Asemrowo 18 8.981 1 : 499 5 1.468 1 : 294 

28 Benowo 18 4.902 1 : 272 5 1.105 1 : 221 

29 Bulak 21 4.543 1 : 216 9 2.006 1 : 223 

30 Pakal 24 5.094 1 : 212 10 3.220 1 : 322 

31 Sambi Kerep 18 5.572 1 : 310 10 2.410 1 : 241 

 Jumlah 1.034 270.084 1 : 261 360 114.058 1 : 317 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 
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Tabel 2.22 
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahu n 2007 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 
Kelompok 
Usia 7-12 

th 

Rasio 
Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 

Kelompok Usia 
13-15 th 

Rasio 

1 Karang Pilang 23 11.775 1 : 512 13 4.633 1 :356 

2 Jambangan 15 11.130 1 : 742 8 4.582 1 : 573 

3 Gayungan 21 11.757 1 : 560 8 4.789 1 : 599 

4 Wonocolo 31 7.178 1 : 232 10 2.635 1 : 264 

5 Tenggilis Mejoyo 23 20.350 1 :885 8 9.001 1 : 1125 

6 Gununganyar 12 9.527 1 : 794 7 3.800 1 : 543 

7 Rungkut 30 7.484 1 : 249 13 5.316 1 : 409 

8 Sukolilo 27 13.471 1 : 499 13 5.694 1 : 438 

9 Mulyorejo 34 4.617 1 : 136 16 1.272 1 : 80 

10 Gubeng 55 14.968 1 : 272 19 6.298 1 : 331 

11 Wonokromo 55 24.423 1 : 444 24 9.363 1 : 390 

12 Dukuh Pakis 24 10.147 1 : 423 7 4.060 1 : 580 

13 Wiyung 22 8.196 1 : 373 7 3.133 1 : 448 

14 Lakarsantri 25 9.642 1 : 386 11 3.844 1 : 349 

15 Tandes 32 6.152 1 : 192 16 2.145 1 : 134 

16 Sukomanunggal 37 5.628 1 : 152 13 1.754 1 : 135 

17 Sawahan 59 18.575 1 : 315 15 7.622 1 : 508 

18 Tegal Sari 46 10.346 1 : 225 12 8.648 1 : 721 

19 Genteng 33 5.145 1 : 156 11 873 1 : 79 

20 Tambaksari 67 4.918 1 : 73 19 1.502 1 : 79 

21 Kenjeran 24 4.998 1 : 208 14 1.536 1 : 110 

22 Simokerto 22 4.927 1 : 224 10 3.003 1 : 300 

23 Semampir 53 5.786 1 : 109 16 1.119 1 : 70 

24 Pabean Cantian 24 6.458 1 : 269 10 2.228 1 : 223 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 
Kelompok 
Usia 7-12 

th 

Rasio 
Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 

Kelompok Usia 
13-15 th 

Rasio 

25 Bubutan 44 9.531 1 : 217 12 3.709 1 : 309 

26 Krembangan 45 5.041 1 : 112 18 1.533 1 : 85 

27 Asemrowo 17 9.411 1 : 554 5 3.806 1: 761 

28 Benowo 17 5.332 1 : 314 5 1.610 1 : 322 

29 Bulak 20 4.969 1 : 248 9 1.446 1 : 161 

30 Pakal 23 5.523 1 : 240 10 1.669 1 : 167 

31 Sambi Kerep 17 6.001 1 : 353 10 1.968 1 : 197 

 Jumlah 977 283.406 1 : 290 369 114.591 1 : 311 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 
 

Tabel 2.23 
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahu n 2008 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 
Kelompok 
Usia 7-12 

th 

Rasio 
Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 

Kelompok Usia 
13-15 th 

Rasio 

1 Karang Pilang 22 9.821 1 : 446 13 4.467 1 : 344 

2 Jambangan 14 9.176 1 : 655 8 4.417 1 : 552 

3 Gayungan 20 9.803 1 : 490 8 4.623 1 : 578 

4 Wonocolo 30 5.224 1 : 174 10 2.469 1 : 247 

5 Tenggilis Mejoyo 22 18.396 1 : 836 8 8.836 1 : 1105 

6 Gununganyar 11 7.573 1 : 688 7 3.635 1 : 519 

7 Rungkut 29 5.530 1 : 191 13 5.151 1 : 396 

8 Sukolilo 26 11.517 1 : 443 13 5.529 1 : 425 

9 Mulyorejo 33 2.663 1 : 81 16 1.107 1 : 69 

10 Gubeng 54 13.014 1 : 241 19 6.133 1 : 323 

11 Wonokromo 54 22.469 1 : 416 24 9.198 1 : 383 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 
Kelompok 
Usia 7-12 

th 

Rasio 
Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 

Kelompok Usia 
13-15 th 

Rasio 

12 Dukuh Pakis 23 8.193 1 :356 7 3.895 1 : 556 

13 Wiyung 21 6.242 1 : 297 7 2.968 1 : 424 

14 Lakarsantri 24 7.688 1 : 320 11 3.679 1 : 334 

15 Tandes 31 4.198 1 :135 16 1.980 1 : 124 

16 Sukomanunggal 36 3.674 1 : 102 13 1.589 1 : 122 

17 Sawahan 58 16.621 1 : 287 15 7.457 1 : 497 

18 Tegal Sari 45 8.392 1 :186 12 8.483 1 : 707 

19 Genteng 32 3.191 1 : 100 11 708 1 : 64 

20 Tambaksari 65 2.964 1 : 46 19 1.337 1 : 70 

21 Kenjeran 23 3.044 1 :132 14 1.371 1 : 98 

22 Simokerto 21 2.974 1 : 142 10 2.838 1 : 284 

23 Semampir 52 3.833 1 : 74 16 954 1 : 60 

24 Pabean Cantian 23 4.505 1 : 196 10 2.063 1 : 206 

25 Bubutan 43 7.578 1 : 176 12 3.544 1 : 295 

26 Krembangan 44 3.088 1 : 70 18 1.368 1 : 76 

27 Asemrowo 16 7.458 1 : 466 5 3.641 1 : 728 

28 Benowo 16 3.379 1 : 211 5 1.445 1 : 289 

29 Bulak 19 3.016 1 : 159 9 1.281 1 : 142 

30 Pakal 22 3.570 1 : 162 10 1.504 1 : 150 

31 Sambi Kerep 16 4.048 1 : 253 10 1.803 1 : 180 

 Jumlah 945 222.842 1 : 236 369 109.473 1 : 297 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 
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Tabel 2.24 

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahu n 2009 
 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 
Kelompok 

Usia 7-12 th 

Rasio 
Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 
Kelompok 

Usia 13-15 th 

Rasio 

1 Karang Pilang 22 11.431 1 : 520 11 4.674 1 : 425 

2 Jambangan 14 10.786 1 : 770 6 4.624 1 : 771 

3 Gayungan 20 11.413 1 : 571 6 4.830 1 : 805 

4 Wonocolo 30 6.834 1 : 228 8 2.676 1 : 335 

5 Tenggilis Mejoyo 22 20.006 1 : 909 6 9.043 1 : 1507 

6 Gununganyar 11 9.183 1 : 835 5 3.842 1 : 768 

7 Rungkut 29 7.141 1 : 246 11 5.358 1 : 487 

8 Sukolilo 26 13.128 1 : 505 11 5.736 1 : 521 

9 Mulyorejo 33 4.274 1 : 130 14 1.314 1 : 94 

10 Gubeng 56 14.625 1 : 261 17 6.340 1 : 373 

11 Wonokromo 54 24.080 1 : 446 21 9.405 1 : 448 

12 Dukuh Pakis 23 9.804 1 : 426 5 4.102 1 : 820 

13 Wiyung 21 7.853 1 : 374 5 3.175 1 : 635 

14 Lakarsantri 24 9.299 1 : 387 9 3.886 1 : 432 

15 Tandes 31 5.809 1 : 187 13 2.187 1 : 168 

16 Sukomanunggal 36 5.285 1 : 147 11 1.796 1 : 163 

17 Sawahan 60 18.232 1 : 304 13 7.664 1 : 590 

18 Tegal Sari 45 10.003 1 : 222 10 8.690 1 : 869 

19 Genteng 32 4.802 1 : 150 9 915 1 : 102 

20 Tambaksari 67 4.575 1 : 68 16 1.544 1 : 97 

21 Kenjeran 23 4.655 1 : 202 12 1.578 1 : 132 

22 Simokerto 21 4.585 1 : 218 8 3.044 1 : 381 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 
Kelompok 

Usia 7-12 th 

Rasio 
Jumlah 
Gedung 
Sekolah 

Jumlah 
Penduduk 
Kelompok 

Usia 13-15 th 

Rasio 

23 Semampir 54 5.444 1 : 101 14 1.160 1 : 83 

24 Pabean Cantian 23 6.116 1 : 266 8 2.269 1 : 284 

25 Bubutan 43 9.189 1 : 214 10 3.750 1 : 375 

26 Krembangan 44 4.699 1 : 107 15 1.574 1 : 105 

27 Asemrowo 16 9.069 1 : 567 3 3.847 1 : 1282 

28 Benowo 16 4.990 1 : 312 3 1.651 1 : 550 

29 Bulak 19 4.627 1 : 244 7 1.487 1 : 212 

30 Pakal 22 5.181 1 : 236 8 1.710 1 : 214 

31 Sambi Kerep 16 5.659 1 : 354 8 2.009 1 : 251 

 Jumlah 953 272.777  303 115.880 1 : 382 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 

Berdasarkan tabel 2.21, dapat diketahui bahwa pada tahun 

2006 rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI terhadap 

penduduk usia 7-12 tahun tertinggi berada pada 

kecamatan Tenggilis Mejoyo yaitu 1 : 719 dimana rata-rata 

1 SD/MI di kecamatan tersebut menampung sebanyak 719 

penduduk dan rasio terendah pada kecamatan Tambaksari 

yaitu 1 : 65 dimana rata-rata 1 SD/MI di kecamatan 

tersebut menampung sebanyak 65 siswa.  

Sedangkan rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP/MTs 

terhadap penduduk usia 13-15 tahun tertinggi berada pada 

kecamatan Kenjeran yaitu 1 : 594 dimana rata-rata 1 

SMP/MTs di kecamatan tersebut menampung sebanyak 

594 siswa dan rasio terendah pada kecamatan Tandes 
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yaitu 1 : 171 dimana rata-rata 1 SMP/MTs di kecamatan 

tersebut menampung sebanyak 171 siswa 

 

Berdasarkan tabel 2.22, dapat diketahui bahwa pada tahun 

2007 rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI terhadap 

penduduk usia 7-12 tahun tertinggi berada pada 

kecamatan Tenggilis Mejoyo yaitu 1 : 885 dimana rata-rata 

1 SD/MI di kecamatan tersebut menampung sebanyak 885 

siswa dan rasio terendah pada kecamatan Tambaksari 

yaitu 1 : 73 dimana rata-rata 1 SD/MI di kecamatan 

tersebut menampung sebanyak 73 siswa. Sedangkan 

rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP/MTs terhadap 

penduduk usia 13-15 tahun tertinggi berada pada 

kecamatan Tenggilis Mejoyo yaitu 1 : 1.125 dimana rata-

rata 1 SMP/MTs di kecamatan tersebut menampung 

sebanyak 1.125 siswa dan rasio terendah pada kecamatan 

Semampir yaitu 1 : 70 dimana rata-rata 1 SMP/MTs di 

kecamatan tersebut menampung sebanyak 70 siswa 

 
Berdasarkan tabel 2.23., dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2008 rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI 

terhadap penduduk usia 7-12 tahun tertinggi berada pada 

kecamatan Tenggilis Mejoyo yaitu 1 : 836 dimana rata-rata 

1 SD/MI di kecamatan tersebut menampung sebanyak 836 

siswa dan rasio terendah pada kecamatan Tambaksari 

yaitu 1 : 46 dimana rata-rata 1 SD/MI di kecamatan 

tersebut menampung sebanyak 46 siswa. Sedangkan 

rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP/MTs terhadap 

penduduk usia 13-15 tahun tertinggi berada pada 
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kecamatan Tenggilis Mejoyo yaitu 1 : 1.105 dimana rata-

rata 1 SMP/MTs di kecamatan tersebut menampung 

sebanyak 1.105 siswa dan rasio terendah pada kecamatan 

Semampir yaitu 1 : 60 dimana rata-rata 1 SMP/MTs di 

kecamatan tersebut menampung sebanyak 60 siswa. 

 
Berdasarkan tabel 2.24, dapat diketahui bahwa pada tahun 

2009 rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI terhadap 

penduduk usia 7-12 tahun tertinggi berada pada 

kecamatan Tenggilis Mejoyo yaitu 1 : 909 dimana rata-rata 

1 SD/MI di kecamatan tersebut menampung sebanyak 909 

siswa dan rasio terendah pada kecamatan Tambaksari 

yaitu 1 : 68 dimana rata-rata 1 SD/MI di kecamatan 

tersebut menampung sebanyak 68 siswa. Sedangkan 

rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP/MTs terhadap 

penduduk usia 13-15 tahun tertinggi berada pada 

kecamatan Tenggilis Mejoyo yaitu 1 : 1507 dimana rata-

rata 1 SMP/MTs di kecamatan tersebut menampung 

sebanyak 1.507 siswa dan rasio terendah pada kecamatan 

Semampir yaitu 1 : 83 dimana rata-rata 1 SMP/MTs di 

kecamatan tersebut menampung sebanyak 83 siswa. 

Selain ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia 

sekolah, Pemerintah Kota juga mengoptimalkan 

pemenuhan guru terhadap murid terutama pada jenjang 

pendidikan dasar. Rasio jumlah guru dengan murid dapat 

dilihat pada tabel 2.25. 
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Tabel 2.25 
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahu n 2006-2009 

 

No. 
Jenjang 

Pendidikan 
2006 2007 2008 2009 

1.  SD/MI         

1.1 Jumlah Guru 13.560 13.532 13.807 12.841 

1.2 Jumlah murid  284.128 298.143 250.519 286.951 

1.3 Rasio  1 : 21 1 : 22 1 : 18 1 : 22 

2.  SMP/MTs     

2.1 Jumlah Guru 9.172 8.923 9.763 9.331 

2.2 Jumlah murid  114.058 114.030 109.046 115.331 

2.3 Rasio  1 : 12 1 : 13 1 : 11 1 : 12 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 

Berdasarkan tabel 2.25, dapat diketahui bahwa rasio 

jumlah guru dan murid tertinggi pada jenjang SD terjadi 

pada tahun 2007 dan 2009 yaitu 1 : 22 yang artinya 1 

orang guru menangani 22 siswa. Sedangkan rasio jumlah 

guru dan murid tertinggi pada jenjang SMP terjadi pada 

tahun 2007 yaitu 1 : 13 yang artinya 1 orang guru 

menangani 13 siswa.  Adapun rasio jumlah guru dengan 

murid pada tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.26, 

2.27, 2.28 dan 2.29 

 
 
 
 
 
 
 
 



RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 II - 60 

Tabel 2.26 
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahu n 2006 

 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Guru 

Jumlah  
Murid 

Rasio 
Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio 

1 Karang Pilang 325 8.495 1 : 26 352 4.065 1 : 12 

2 Jambangan 184 4.167 1 : 23 242 3.134 1 : 13 

3 Gayungan 442 7.479 1 : 17 179 1.783 1 : 10 

4 Wonocolo 406 9.112 1 : 22 274 3.888 1 : 14 

5 Tenggilis Mejoyo 284 6.278 1 : 22 163 2.001 1 : 12 

6 Gununganyar 149 4.738 1 : 32 120 1.360 1 : 11 

7 Rungkut 439 10.689 1 : 24 488 5.629 1 : 12 

8 Sukolilo 665 10.823 1 : 16 417 5.670 1 : 14 

9 Mulyorejo 548 8.742 1 : 16 381 4.257 1 : 11 

10 Gubeng 867 15.383 1 : 18 438 4.395 1 :10 

11 Wonokromo 680 13.191 1 : 19 611 8.494 1 : 14 

12 Dukuh Pakis 383 6.808 1 : 18 225 2.409 1 : 11 

13 Wiyung 353 6.321 1 : 18 125 1.369 1 : 11 

14 Lakarsantri 261 6.055 1 : 23 311 3.613 1 : 12 

15 Tandes 443 10.359 1 : 23 230 2.734 1 : 12 

16 Sukomanunggal 555 11.001 1 : 20 162 2.235 1 :14 

17 Sawahan 725 16.769 1 : 23 334 4.408 1 : 13 

18 Tegal Sari 563 11.395 1 : 20 237 3.731 1 : 16 

19 Genteng 392 7.931 1 : 20 406 5.608 1 : 14 

20 Tambaksari 827 18.761 1 : 23 495 6.746 1 : 14 

21 Kenjeran 479 12.827 1 : 27 439 7.725 1 : 18 

22 Simokerto 379 7.493 1 : 20 224 1.733 1 : 8 

23 Semampir 665 14.422 1 : 22 366 3.301 1 : 9 

24 Pabean Cantian 223 5.002 1 : 22 230 2.584 1 : 11 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Guru 

Jumlah  
Murid 

Rasio 
Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio 

25 Bubutan 513 9.469 1 : 18 233 2.165 1 : 9 

26 Krembangan 636 14.057 1 : 22 572 8.812 1: 15 

27 Asemrowo 100 2.855 1 : 29 109 1.468 1 : 13 

28 Benowo 238 5.921 1 : 25 117 1.105 1 : 9 

29 Bulak 284 6.381 1 : 22 214 2.006 1 : 9 

30 Pakal 323 6.402 1 : 20 234 3.220 1 : 14 

31 Sambi Kerep 229 4.802 1 : 21 244 2.410 1 : 10 

 Jumlah 13.560 284.128 1 : 21 9.172 114.058 1 :12 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 

 
Tabel 2.27 

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahu n 2007 
 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio 
Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio 

1 Karang Pilang 324 8.948 1 : 28 343 4.064 1 : 12 

2 Jambangan 183 4.620 1 : 25 234 3.133 1 : 13 

3 Gayungan 441 7.932 1 : 18 171 1.782 1 : 10 

4 Wonocolo 405 9.564 1 : 24 266 3.887 1 : 15 

5 Tenggilis Mejoyo 283 6.730 1 : 24 155 2.000 1 : 13 

6 Gununganyar 148 5.190 1 : 35 112 1.359 1 : 12 

7 Rungkut 438 11.141 1 : 25 480 5.628 1: 12 

8 Sukolilo 664 11.275 1 : 17 409 5.669 1 : 14 

9 Mulyorejo 547 9.194 1 : 17 373 4.256 1: 11 

10 Gubeng 866 15.835 1 : 18 430 4.394 1 : 10 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio 
Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio 

11 Wonokromo 679 13.643 1 : 20 603 8.493 1 : 14 

12 Dukuh Pakis 382 7.260 1 : 19 217 2.408 1 : 11 

13 Wiyung 352 6.773 1 : 19 117 1.368 1 : 12 

14 Lakarsantri 260 6.507 1 : 25 303 3.612 1 : 12 

15 Tandes 442 10.811 1 : 24 222 2.733 1 : 12 

16 Sukomanunggal 554 11.453 1 : 21 154 2.234 1 : 15 

17 Sawahan 724 17.221 1 : 24 326 4.407 1 : 14 

18 Tegal Sari 562 11.847 1 : 21 229 3.730 1 : 16 

19 Genteng 391 8.383 1 : 21 398 5.607 1 : 14 

20 Tambaksari 826 19.213 1 : 23 487 6.745 1 : 14 

21 Kenjeran 478 13.279 1 : 28 431 7.724 1 : 18 

22 Simokerto 378 7.945 1 : 21 216 1.732 1 : 8 

23 Semampir 664 14.874 1 : 22 358 3.300 1 : 9 

24 Pabean Cantian 222 5.454 1 : 25 222 2.583 1 :12 

25 Bubutan 512 9.921 1 : 19 225 2.164 1 : 10 

26 Krembangan 635 14.509 1 : 23 564 8.811 1 : 16 

27 Asemrowo 99 3.307 1 : 33 101 1.467 1 : 15 

28 Benowo 237 6.373 1 : 27 109 1.104 1 : 10 

29 Bulak 284 6.833 1 : 24 206 2.006 1 : 10 

30 Pakal 323 6.854 1 : 21 226 3.220 1 : 14 

31 Sambi Kerep 229 5.254 1 : 23 236 2.410 1 : 10 

 Jumlah 13.532 298.143 1 : 22 8.923 114.030 1 : 13 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 
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Tabel 2.28 
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahu n 2008 

 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio 
Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio 

1 Karang Pilang 333 7.411 1 : 22 371 3.903 1 : 11 

2 Jambangan 192 3.083 1 : 16 262 2.972 1 : 11 

3 Gayungan 450 6.395 1 : 14 199 1.621 1 : 8 

4 Wonocolo 414 8.027 1 : 19 293 3.726 1 : 13 

5 Tenggilis Mejoyo 292 5.193 1 : 18 182 1.839 1 : 10 

6 Gununganyar 157 3.653 1 : 23 139 1.198 1 : 9 

7 Rungkut 447 9.605 1 : 21 507 5.467 1 : 11 

8 Sukolilo 673 9.739 1 : 14 436 5.508 1 : 13 

9 Mulyorejo 556 7.658 1 : 14 400 4.095 1 : 10 

10 Gubeng 875 14.299 1 : 16 457 4.233 1 : 9 

11 Wonokromo 688 12.107 1 : 18 630 8.332 1 : 13 

12 Dukuh Pakis 391 5.724 1 : 15 244 2.247 1 : 9 

13 Wiyung 361 5.237 1 : 15 144 1.207 1 : 8 

14 Lakarsantri 269 4.971 1 : 18 330 3.451 1 : 10 

15 Tandes 451 9.275 1 : 21 249 2.572 1 : 10 

16 Sukomanunggal 563 9.917 1 : 18 181 2.073 1 : 11 

17 Sawahan 733 15.685 1 : 21 353 4.246 1 : 12 

18 Tegal Sari 571 10.311 1 : 18 256 3.569 1 : 14 

19 Genteng 400 6.847 1 : 17 425 5.446 1 : 13 

20 Tambaksari 835 17.677 1 : 21 514 6.584 1 : 13 

21 Kenjeran 487 11.743 1 : 24 458 7.563 1 : 17 

22 Simokerto 387 6.409 1 : 17 243 1.571 1 : 6 

23 Semampir 673 13.338 1 : 20 385 3.139 1 : 8 

24 Pabean Cantian 231 3.918 1 : 17 249 2.422 1 : 10 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio 
Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio 

25 Bubutan 521 8.385 1 : 16 252 2.004 1 : 8 

26 Krembangan 644 12.973 1 : 20 591 8.651 1 : 15 

27 Asemrowo 107 1.771 1 : 17 128 1.307 1 : 10 

28 Benowo 245 4.837 1 : 20 136 944 1 : 7 

29 Bulak 293 5.297 1 :18 233 1.846 1 : 8 

30 Pakal 331 5.317 1 : 16 253 3.060 1 : 12 

31 Sambi Kerep 237 3.717 1 : 16 263 2.250 1 : 9 

 Jumlah 13.807 250.519 1 : 18 9.763 109.046 1 : 11 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 
 

Tabel 2.29 
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahu n 2009 

 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio 

1 Karang Pilang 301 8.587 1 : 29 358 4.106 1 : 11 

2 Jambangan 160 4.259 1 : 27 249 3.175 1 : 13 

3 Gayungan 418 7.571 1 : 18 185 1.824 1 : 10 

4 Wonocolo 382 9.203 1 : 24 279 3.929 1 : 14 

5 Tenggilis Mejoyo 260 6.369 1 : 24 168 2.042 1 : 12 

6 Gununganyar 126 4.829 1 : 38 125 1.401 1 : 11 

7 Rungkut 416 10.781 1 : 26 493 5.670 1 : 12 

8 Sukolilo 642 10.914 1 : 17 422 5.711 1 : 14 

9 Mulyorejo 525 8.833 1 : 17 386 4.298 1 : 11 

10 Gubeng 844 15.474 1 : 18 443 4.436 1 : 10 

11 Wonokromo 657 13.282 1 : 20 616 8.535 1 : 14 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Murid 

Rasio Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio 

12 Dukuh Pakis 360 6.899 1 : 19 230 2.450 1 : 11 

13 Wiyung 330 6.412 1 : 19 130 1.410 1 : 11 

14 Lakarsantri 238 6.146 1 : 26 316 3.654 1 : 12 

15 Tandes 420 10.450 1 : 25 235 2.775 1 : 12 

16 Sukomanunggal 532 11.092 1 : 21 167 2.277 1 : 14 

17 Sawahan 702 16.860 1 : 24 339 4.449 1 : 13 

18 Tegal Sari 540 11.486 1 : 21 242 3.772 1 : 16 

19 Genteng 369 8.022 1 : 22 411 5.649 1 : 14 

20 Tambaksari 804 18.852 1 : 23 500 6.787 1 : 14 

21 Kenjeran 456 12.918 1 : 28 444 7.766 1 : 17 

22 Simokerto 356 7.584 1 : 21 229 1.774 1 : 8 

23 Semampir 642 14.513 1 : 23 371 3.341 1 : 9 

24 Pabean Cantian 200 5.093 1 : 25 235 2.624 1 : 11 

25 Bubutan 490 9.560 1 : 20 238 2.206 1 : 9 

26 Krembangan 613 14.148 1 : 23 577 8.853 1 : 15 

27 Asemrowo 76 2.946 1 : 39 114 1.509 1 : 13 

28 Benowo 214 6.012 1 : 28 122 1.146 1 : 9 

29 Bulak 262 6.472 1 : 25 219 2.048 1 : 9 

30 Pakal 300 6.492 1 : 22 239 3.262 1 : 14 

31 Sambi Kerep 206 4.892 1 : 24 249 2.452 1 : 10 

 Jumlah 12.841 286.951 1 :22 9.331 115.331 1 : 12 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 

 

Berdasarkan tabel 2.26., dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2006 rasio jumlah guru dengan murid pada jenjang 

SD/MI tertinggi berada pada kecamatan Gununganyar 

yaitu 1 : 32 dimana rata-rata 1 guru SD/MI di kecamatan 
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tersebut menangani 32 siswa dan rasio terendah pada 

kecamatan Sukolilo dan Mulyorejo yaitu 1 : 16 dimana 

rata-rata 1 guru SD/MI di masing-masing kecamatan 

tersebut menangani 16 siswa. Sedangkan rasio jumlah 

guru dengan murid pada jenjang SMP/MTs tertinggi 

berada pada kecamatan Kenjeran yaitu 1 : 18 dimana rata-

rata 1 guru SMP/MTs di kecamatan tersebut menangani 

18 siswa dan rasio terendah pada kecamatan Simokerto 

yaitu 1 : 8 dimana rata-rata 1 guru SMP/MTs di kecamatan 

tersebut menangani 8 siswa 

 

Berdasarkan tabel 2.27., dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2007 rasio jumlah guru dengan murid pada jenjang 

SD/MI tertinggi berada pada kecamatan Gununganyar 

yaitu 1 : 35 dimana rata-rata 1 guru SD/MI di kecamatan 

tersebut menangani 35 siswa dan rasio terendah pada 

kecamatan Sukolilo dan Mulyorejo yaitu 1 : 17 dimana 

rata-rata 1 guru SD/MI di masing-masing kecamatan 

tersebut menangani 17 siswa. Sedangkan rasio jumlah 

guru dengan murid pada jenjang SMP/MTs tertinggi 

berada pada kecamatan Kenjeran yaitu 1 : 18 dimana rata-

rata 1 guru SMP/MTs di kecamatan tersebut menangani 

18 siswa dan rasio terendah pada kecamatan Simokerto 

yaitu 1 : 8 dimana rata-rata 1 guru SMP/MTs di kecamatan 

tersebut menangani 8 siswa 

Berdasarkan tabel 2.28, dapat diketahui bahwa pada tahun 

2008 rasio jumlah guru dengan murid pada jenjang SD/MI 

tertinggi berada pada kecamatan Kenjeran yaitu 1 : 24 

dimana rata-rata 1 guru SD/MI di kecamatan tersebut 
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menangani 24 siswa dan rasio terendah pada kecamatan 

Gayungan, Sukolilo dan Mulyorejo yaitu 1 : 14 dimana 

rata-rata 1 guru SD/MI di masing-masing kecamatan 

tersebut menangani 14 siswa. Sedangkan rasio jumlah 

guru dengan murid pada jenjang SMP/MTs tertinggi 

berada pada kecamatan Kenjeran yaitu 1 : 17 dimana rata-

rata 1 guru SMP/MTs di kecamatan tersebut menangani 

17 siswa dan rasio terendah pada kecamatan Simokerto 

yaitu 1 : 6 dimana rata-rata 1 guru SMP/MTs di kecamatan 

tersebut menangani 6 siswa. 

 

Berdasarkan tabel 2.29, dapat diketahui bahwa pada tahun 

2009 rasio jumlah guru dengan murid pada jenjang SD/MI 

tertinggi berada pada kecamatan Asemrowo yaitu 1 : 39 

dimana rata-rata 1 guru SD/MI di kecamatan tersebut 

menangani 39 siswa dan rasio terendah pada kecamatan 

Sukolilo dan Mulyorejo yaitu 1 : 17 dimana rata-rata 1 guru 

SD/MI di masing-masing kecamatan tersebut menangani 

17 siswa. Sedangkan rasio jumlah guru dengan murid 

pada jenjang SMP/MTs tertinggi berada pada kecamatan 

Kenjeran yaitu 1 : 17 dimana rata-rata 1 guru SMP/MTs di 

kecamatan tersebut menangani 17 siswa dan rasio 

terendah pada kecamatan Simokerto yaitu 1 : 8 dimana 

rata-rata 1 guru SMP/MTs di kecamatan tersebut 

menangani 8 siswa. 

 

Pemenuhan sarana pendidikan maupun ketersediaan 

jumlah guru yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota 

diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. 
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Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui 

seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah 

dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Perkembangan 

angka partisipasi sekolah di Kota Surabaya dapat dilihat 

pada tabel 2.30. 

Tabel 2.30 
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Di Kota  Surabaya 

Tahun 2006-2009 
 

No. Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 

1. SD/MI     

1.1 Jumlah murid usia 7-12 tahun 270.084 263.341 221.304 253.503 

1.2 
Jumlah penduduk kelompok usia 
7-12 tahun 

250.692 283.406 222.842 272.777 

1.3 APS SD/MI 107,74% 92,92% 99,31% 92,93% 

2. SMP/MTs     

2.1 Jumlah murid usia 13-15 tahun 91.501 90.045 87.195 92.572 

2.2 
Jumlah penduduk kelompok usia  
13-15 tahun 

114.850 114.591 109.473 115.880 

2.3 APS SMP/MTs 79,67% 78,58% 79,65% 79,89% 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 

Berdasarkan tabel 2.30, dapat diketahui bahwa angka 

partisipasi sekolah tertinggi pada jenjang SD/MI terjadi 

pada tahun 2006 yaitu sebesar 107,74%  dan yang 

terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 92,93%. 

Sedangkan angka partisipasi sekolah tertinggi pada 

jenjang SMP/MTs terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 

79,89% dan yang terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu 

sebesar 78,58%. Perkembangan angka partisipasi sekolah 

pada tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.31, tabel 

2.32, tabel 2.33 dan tabel 2.34. 
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Tabel 2.31 
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2006 

 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah Murid 
usia 7-12 tahun 

Jumlah 
Penduduk 

kelompok  usia 
7-12 tahun 

APS 
SD/MI 

Jumlah Murid 
usia 13-15  

tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok 
usia 7-12 

tahun 

APS 
SMP/M

Ts 

1 Karang Pilang 7.477 11.345 65,91 3.006 4.642 64,76 

2 Jambangan 3.792 10.700 35,44 2.492 4.591 54,28 

3 Gayungan 6.564 11.327 57,95 1.618 4.798 33,72 

4 Wonocolo 8.113 6.748 120,23 3.202 2.644 121,10 

5 Tenggilis Mejoyo 5.726 19.920 28,74 1.722 9.010 19,11 

6 Gununganyar 4.341 9.097 47,72 1.297 3.809 34,05 

7 Rungkut 9.582 7.054 135,84 4.593 5.325 86,25 

8 Sukolilo 9.506 13.041 72,89 4.311 5.703 75,59 

9 Mulyorejo 7.680 4.187 183,42 2.811 1.281 219,44 

10 Gubeng 13.445 14.538 92,48 3.676 6.307 58,28 

11 Wonokromo 11.453 23.993 47,73 6.403 9.372 68,32 

12 Dukuh Pakis 5.938 9.717 61,11 2.012 4.068 49,46 

13 Wiyung 5.596 7.766 72,06 1.259 3.141 40,08 

14 Lakarsantri 5.267 9.212 57,18 2.775 3.852 72,04 

15 Tandes 9.056 5.722 158,27 2.343 2.153 108,82 

16 Sukomanunggal 9.729 5.198 187,17 2.002 1.762 113,62 

17 Sawahan 14.530 18.145 80,08 3.437 7.630 45,05 

18 Tegal Sari 9.938 9.916 100,22 3.186 8.656 36,81 

19 Genteng 7.012 4.715 148,72 4.271 881 484,79 

20 Tambaksari 16.758 4.488 373,40 5.000 1.510 331,13 

21 Kenjeran 11.667 4.568 255,41 6.689 1.544 433,23 

22 Simokerto 6.582 4.497 146,36 1.238 3.011 41,12 

23 Semampir 12.644 5.356 236,07 2.686 1.127 238,33 

24 Pabean Cantian 4.379 6.028 72,64 2.110 2.236 94,36 

25 Bubutan 8.241 9.101 90,55 1.814 3.717 48,80 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah Murid 
usia 7-12 tahun 

Jumlah 
Penduduk 

kelompok  usia 
7-12 tahun 

APS 
SD/MI 

Jumlah Murid 
usia 13-15  

tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok 
usia 7-12 

tahun 

APS 
SMP/M

Ts 

26 Krembangan 12.182 4.613 264,08 6.875 1.541 446,14 

27 Asemrowo 2.563 8.981 28,54 1.223 3.814 32,07 

28 Benowo 5.265 4.902 107,41 1.059 1.618 65,45 

29 Bulak 5.726 4.543 126,04 1.731 1.454 119,05 

30 Pakal 5.618 5.094 110,29 2.714 1.677 161,84 

31 Sambi Kerep 4.322 5.572 77,57 1.946 1.976 98,48 

 Jumlah 250.692 270.084 92,82 91.501 114.850 79,67 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 

 
Tabel 2.32 

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)  
Tahun 2007 

 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah Murid 
usia 7-12 tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok  
usia 7-12 

tahun 

APS SD/MI 

Jumlah 
Murid usia 

13-15  
tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok 
usia 7-12 

tahun 

APS 
SMP/MTs 

1 Karang Pilang 7.886 11.775 66,97 2.960 4.633 63,89 

2 Jambangan 4.200 11.130 37,74 2.445 4.582 53,36 

3 Gayungan 6.972 11.757 59,30 1.571 4.789 32,80 

4 Wonocolo 8.521 7.178 118,71 3.155 2.635 119,73 

5 Tenggilis Mejoyo 6.134 20.350 30,14 1.675 9.001 18,61 

6 Gununganyar 4.749 9.527 49,85 1.250 3.800 32,89 

7 Rungkut 9.990 7.484 133,48 4.546 5.316 85,52 

8 Sukolilo 9.914 13.471 73,60 4.264 5.694 74,89 

9 Mulyorejo 8.088 4.617 175,18 2.764 1.272 217,30 

10 Gubeng 13.853 14.968 92,55 3.629 6.298 57,62 

11 Wonokromo 11.861 24.423 48,56 6.356 9.363 67,88 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah Murid 
usia 7-12 tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok  
usia 7-12 

tahun 

APS SD/MI 

Jumlah 
Murid usia 

13-15  
tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok 
usia 7-12 

tahun 

APS 
SMP/MTs 

12 Dukuh Pakis 6.346 10.147 62,54 1.965 4.060 48,40 

13 Wiyung 6.004 8.196 73,26 1.212 3.133 38,68 

14 Lakarsantri 5.675 9.642 58,86 2.728 3.844 70,97 

15 Tandes 9.464 6.152 153,84 2.296 2.145 107,04 

16 Sukomanunggal 10.137 5.628 180,12 1.955 1.754 111,46 

17 Sawahan 14.938 18.575 80,42 3.390 7.622 44,48 

18 Tegal Sari 10.346 10.346 100,00 3.139 8.648 36,30 

19 Genteng 7.420 5.145 144,22 4.224 873 483,85 

20 Tambaksari 17.166 4.918 349,04 4.953 1.502 329,76 

21 Kenjeran 12.075 4.998 241,60 6.642 1.536 432,42 

22 Simokerto 6.990 4.927 141,87 1.191 3.003 39,66 

23 Semampir 13.052 5.786 225,58 2.639 1.119 235,84 

24 Pabean Cantian 4.787 6.458 74,13 2.063 2.228 92,59 

25 Bubutan 8.649 9.531 90,75 1.767 3.709 47,64 

26 Krembangan 12.590 5.041 249,75 6.828 1.533 445,40 

27 Asemrowo 2.971 9.411 31,57 1.176 3.806 30,90 

28 Benowo 5.673 5.332 106,40 1.012 1.610 62,86 

29 Bulak 6.134 4.969 123,45 1.684 1.446 116,46 

30 Pakal 6.026 5.523 109,11 2.667 1.669 159,80 

31 Sambi Kerep 4.730 6.001 78,82 1.899 1.968 96,49 

 Jumlah 263.341 283.406 92,9201 90.045 114.591 78,58 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 
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Tabel 2.33 
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)  

Tahun 2008 
 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah Murid 
usia 7-12 tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok  
usia 7-12 

tahun 

APS 
SD/MI 

Jumlah 
Murid usia 

13-15  
tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok 
usia 7-12 

tahun 

APS 
SMP/MT

s 

1 Karang Pilang 6.529 9.821 66,48 2.867 4.467 64,18 

2 Jambangan 2.844 9.176 30,99 2.353 4.417 53,27 

3 Gayungan 5.616 9.803 57,29 1.479 4.623 31,99 

4 Wonocolo 7.165 5.224 137,16 3.063 2.469 124,06 

5 Tenggilis Mejoyo 4.778 18.396 25,97 1.583 8.836 17,92 

6 Gununganyar 3.393 7.573 44,80 1.158 3.635 31,86 

7 Rungkut 8.634 5.530 156,13 4.454 5.151 86,47 

8 Sukolilo 8.558 11.517 74,31 4.172 5.529 75,46 

9 Mulyorejo 6.732 2.663 252,80 2.672 1.107 241,37 

10 Gubeng 12.497 13.014 96,03 3.537 6.133 57,67 

11 Wonokromo 10.505 22.469 46,75 6.264 9.198 68,10 

12 Dukuh Pakis 4.990 8.193 60,91 1.873 3.895 48,09 

13 Wiyung 4.648 6.242 74,46 1.120 2.968 37,74 

14 Lakarsantri 4.319 7.688 56,18 2.636 3.679 71,65 

15 Tandes 8.108 4.198 193,14 2.204 1.980 111,31 

16 Sukomanunggal 8.781 3.674 239,00 1.863 1.589 117,24 

17 Sawahan 13.582 16.621 81,72 3.298 7.457 44,23 

18 Tegal Sari 8.990 8.392 107,13 3.047 8.483 35,92 

19 Genteng 6.064 3.191 190,03 4.132 708 583,62 

20 Tambaksari 15.810 2.964 533,40 4.861 1.337 363,58 

21 Kenjeran 10.719 3.044 352,14 6.550 1.371 477,75 

22 Simokerto 5.634 2.974 189,44 1.099 2.838 38,72 

23 Semampir 11.696 3.833 305,14 2.547 954 266,98 

24 Pabean Cantian 3.431 4.505 76,16 1.971 2.063 95,54 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah Murid 
usia 7-12 tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok  
usia 7-12 

tahun 

APS 
SD/MI 

Jumlah 
Murid usia 

13-15  
tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok 
usia 7-12 

tahun 

APS 
SMP/MT

s 

25 Bubutan 7.293 7.578 96,24 1.675 3.544 47,26 

26 Krembangan 11.234 3.088 363,80 6.736 1.368 492,40 

27 Asemrowo 1.615 7.458 21,65 1.084 3.641 29,77 

28 Benowo 4.317 3.379 127,76 920 1.445 63,67 

29 Bulak 4.778 3.016 158,42 1.593 1.281 124,36 

30 Pakal 4.670 3.570 130,81 2.576 1.504 171,28 

31 Sambi Kerep 3.374 4.048 83,35 1.808 1.803 100,28 

 Jumlah 221.304 222.842 99,3098 87.195 109.473 79,65 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 

 
Tabel 2.34 

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 
 

No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah Murid 
usia 7-12 

tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok  
usia 7-12 

tahun 

APS SD/MI 
Jumlah Murid 

usia 13-15  
tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok 
usia 7-12 

tahun 

APS 
SMP/MTs 

1 Karang Pilang 7.567 11.431 66,20 3.041 4.674 65,06 

2 Jambangan 3.882 10.786 35,99 2.527 4.624 54,65 

3 Gayungan 6.654 11.413 58,30 1.653 4.830 34,22 

4 Wonocolo 8.203 6.834 120,03 3.237 2.676 120,96 

5 Tenggilis Mejoyo 5.816 20.006 29,07 1.757 9.043 19,43 

6 Gununganyar 4.431 9.183 48,25 1.332 3.842 34,67 

7 Rungkut 9.672 7.141 135,44 4.628 5.358 86,38 

8 Sukolilo 9.596 13.128 73,10 4.346 5.736 75,77 

9 Mulyorejo 7.770 4.274 181,80 2.846 1.314 216,59 
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No. Kecamatan 

SD/MI SMP/MTs 

Jumlah Murid 
usia 7-12 

tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok  
usia 7-12 

tahun 

APS SD/MI 
Jumlah Murid 

usia 13-15  
tahun 

Jumlah 
Penduduk 
kelompok 
usia 7-12 

tahun 

APS 
SMP/MTs 

10 Gubeng 13.535 14.625 92,55 3.711 6.340 58,53 

11 Wonokromo 11.544 24.080 47,94 6.438 9.405 68,45 

12 Dukuh Pakis 6.029 9.804 61,50 2.047 4.102 49,90 

13 Wiyung 5.687 7.853 72,42 1.294 3.175 40,76 

14 Lakarsantri 5.358 9.299 57,62 2.810 3.886 72,31 

15 Tandes 9.147 5.809 157,46 2.377 2.187 108,69 

16 Sukomanunggal 9.820 5.285 185,81 2.036 1.796 113,36 

17 Sawahan 14.621 18.232 80,19 3.471 7.664 45,29 

18 Tegal Sari 10.029 10.003 100,26 3.220 8.690 37,05 

19 Genteng 7.103 4.802 147,92 4.305 915 470,49 

20 Tambaksari 16.849 4.575 368,28 5.034 1.544 326,04 

21 Kenjeran 11.758 4.655 252,59 6.723 1.578 426,05 

22 Simokerto 6.673 4.585 145,54 1.272 3.044 41,79 

23 Semampir 12.735 5.444 233,93 2.720 1.160 234,48 

24 Pabean Cantian 4.470 6.116 73,09 2.144 2.269 94,49 

25 Bubutan 8.332 9.189 90,67 1.848 3.750 49,28 

26 Krembangan 12.273 4.699 261,18 6.909 1.574 438,95 

27 Asemrowo 2.654 9.069 29,26 1.257 3.847 32,67 

28 Benowo 5.356 4.990 107,33 1.093 1.651 66,20 

29 Bulak 5.817 4.627 125,72 1.766 1.487 118,76 

30 Pakal 5.709 5.181 110,19 2.749 1.710 160,76 

31 Sambi Kerep 4.413 5.659 77,98 1.981 2.009 98,61 

 Jumlah 253.503 272.777 92,9342 92.572 115.880 79,89 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya Th. 2010, diolah 
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Berdasarkan tabel 2.31., dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2006 angka partisipasi sekolah tertinggi pada 

jenjang SD/MI terdapat pada Kecamatan Tambaksari yaitu 

sebesar 373,40 dan yang terendah terdapat pada 

Kecamatan Asemrowo yaitu sebesar 28,54. Sedangkan 

angka partisipasi sekolah tertinggi pada jenjang SMP/MTs 

terdapat pada Kecamatan Genteng yaitu sebesar 484,79 

dan yang terendah terdapat pada Kecamatan Asemrowo 

yaitu sebesar 32,07 

Berdasarkan tabel 2.32., dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2007 angka partisipasi sekolah tertinggi pada 

jenjang SD/MI terdapat pada Kecamatan Tambaksari yaitu 

sebesar 349,04 dan yang terendah terdapat pada 

Kecamatan Tenggilis Mejoyo yaitu sebesar 30,14. 

Sedangkan angka partisipasi sekolah tertinggi pada 

jenjang SMP/MTs terdapat pada Kecamatan Genteng yaitu 

sebesar 483,85 dan yang terendah terdapat pada 

Kecamatan Asemrowo yaitu sebesar 30,90. 

 

Berdasarkan tabel 2.33., dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2008 angka partisipasi sekolah tertinggi pada 

jenjang SD/MI terdapat pada Kecamatan Tambaksari yaitu 

sebesar 533,40 dan yang terendah terdapat pada 

Kecamatan Asemrowo yaitu sebesar 21,65. Sedangkan 

angka partisipasi sekolah tertinggi pada jenjang SMP/MTs 

terdapat pada Kecamatan Genteng yaitu sebesar 583,62 

dan yang terendah terdapat pada Kecamatan Asemrowo 

yaitu sebesar 29,77. 
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Berdasarkan tabel 2.34, dapat diketahui bahwa pada tahun 

2009 angka partisipasi sekolah tertinggi pada jenjang 

SD/MI terdapat pada Kecamatan Tambaksari yaitu 

sebesar 368,28 dan yang terendah terdapat pada 

Kecamatan Asemrowo yaitu sebesar 29,26. Sedangkan 

angka partisipasi sekolah tertinggi pada jenjang SMP/MTs 

terdapat pada Kecamatan Genteng yaitu sebesar 470,49 

dan yang terendah terdapat pada Kecamatan Tenggilis 

Mejoyo yaitu sebesar 19,43. 

Segala upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya sebagaimana di atas diharapkan dapat 

meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kota Surabaya. 

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kota 

Surabaya dapat dilihat pada tabel 2.35. 

Tabel 2.35  
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Su rabaya  

Tahun 2009-2010 

 

No Kecamatan 
Rata-Rata Lama Sekolah 

2009 2010 

1 Karangpilang 10.54 10.65 

2 Jambangan 9.5 9.6 

3 Gayungan 11.74 11.86 

4 Wonocolo 11.07 11.18 

5 TenggilisMejoyo 11.22 11.33 

6 Gunung Anyar 8.12 8.2 

7 Rungkut 9.02 9.11 

8 Sukolilo 10.45 10.55 

9 Mulyorejo 9.63 9.73 

10 Gubeng 10.71 11.74 

11 Wonokromo 10.59 10.76 
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No Kecamatan 
Rata-Rata Lama Sekolah 

2009 2010 

12 Dukuh Pakis 8.81 8.9 

13 Wiyung 11.62 11.74 

14 Lakarsantri 7.85 7.93 

15 Sambikerep 8.35 8.77 

16 Tandes 10.08 10.18 

17 Sukomanunggal 8.53 8.62 

18 Sawahan 9.68 10.76 

19 Tegalsari 11.97 12.09 

20 Genteng 12.2 12.12 

21 Tambaksari 9.44 9.53 

22 Kenjeran 8.19 9.25 

23 Bulak 7.38 9.05 

24 Simokerto 8.71 8.8 

25 Semampir 8.97 9.06 

26 Pabean Cantian 9.08 9.17 

27 Bubutan 8.94 9.03 

28 Krembangan 9.9 10 

29 Asemrowo 8.98 9.07 

30 Benowo 8.93 9.02 

31 Pakal 9.07 9.16 

Sumber BPS Kota Surabaya, Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya           

Tahun  2010. 

Berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah menurut 

kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan 

yang memiliki Rata-Rata Lama Sekolah tinggi di Kota 

Surabaya dari tahun 2009-2010 antara lain kecamatan 

Genteng, Tegalsari dan Gayungan. Sebaliknya 

kecamatan-kecamatan yang  yang memiliki Rata-Rata 
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Lama Sekolah rendah antara lain kecamatan Lakarsantri 

dan Gunung Anyar. 

 

A.2. Kesehatan 

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk 

meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan serta 

memberdayakan masyarakat dibidang kesehatan dengan 

upaya promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif.   

Kota Surabaya sebagai salah satu pusat pelayanan 

kesehatan  rujukan di wilayah Indonesia Timur, saat ini 

semakin berkembang  dengan bertambahnya pelayanan 

kesehatan spesialis berupa rumah sakit bedah dan rumah 

sakit bedah mata. Salah satu permasalahan  pelayanan 

kesehatan bagi warga Surabaya lebih mengarah pada 

perluasan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga 

kota terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.  

Kondisi kesehatan di Kota Surabaya dapat dikatakan 

mengalami peningkatan dari tahun-tahun. Hal ini 

sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa data dari 

indikator-indikator yang dijadikan acuan dalam bidang 

kesehatan. Angka Kematian Bayi dalam kurun waktu tahun 

2005 sampai 2009 mengalami penurunan yang signifikan 

berdasarkan standar Indonesia Sehat yang sebesar 40 per 

1000 kelahiran hidup, dimana pada tahun 2005 sebesar 33 

per 1000 kelahiran hidup menjadi 25,05 pada tahun 2006 

dan terus mengalami penurunan pada tahun 2007 hingga 

tahun 2009 yang menurun hingga mencapai angka 9,16 

per 1000 kelahiran hidup. Perkembangan angka kematian 

bayi dapat dilihat pada gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 
Perkembangan Angka Kematian Bayi Di Kota Surabaya  

Tahun 2006 – 2009 
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Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2010 

 
Indikator kesehatan lainnya juga menunjukkan 

peningkatan taraf kesehatan di Kota Surabaya. Pada 

tahun 2005 Angka Kematian Ibu adalah sebesar 134 per 

100.000 kelahiran hidup, meskipun mengalami 

peningkatan pada tahun 2006 (193 per 100.000 kelahiran 

hidup), namun mengalami penurunan pada tahun-tahun 

berikutnya hingga tahun 2009 sebesar 81,6 per 100.000.  

Angka ini tentu jauh di atas standar Indonesia Sehat yang 

menetapkan 150 per 100.000 kelahiran hidup. 

Perkembangan angka kematian ibu melahirkan dapat 

dilihat pada gambar 2.11 
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Gambar 2.11 
Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan 

Di Kota Surabaya Tahun 2006 – 2009 
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Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2010 

Indikator kesehatan lainnya adalah Balita Gizi Buruk yang 

juga menghadirkan data peningkatan taraf kesehatan Kota 

Surabaya. Pada tahun 2005 Persentase Balita Gizi Buruk 

di Kota Surabaya adalah sebesar 1,38%, meskipun 

mengalami peningkatan pada tahun 2006 (2,09%), namun 

kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun 

berikutnya: 2007 (1,96%), 2008 (1,81%), dan tahun 2009 

(1,39%). Angka-angka ini jauh melampaui angka standar 

yang ditetapkan oleh Indonesia Sehat yang sebesar 15%. 

Adapun perkembangan balita dengan status gizi buruk 

dapat dilihat pada gambar 2.12. 
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Gambar 2.12 

Angka Balita Dengan Status Gizi Buruk Di Kota Surab aya  Tahun 2006 – 2009 
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Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2010 

 

Pada indikator kesehatan lainnya, yaitu Angka Harapan 

Hidup, terdapat tren kenaikan dimana pada tahun 2006 

sebesar 69,8 tahun, tahun 2007 sebesar 69,83 tahun, 

tahun 2008 sebesar 69,69 tahun, dan tahun 2009 sebesar 

70,06. Peningkatan angka harapan hidup ini dapat 

digunakan sebagai indikasi adanya peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat dan perkembangan sosial 

masyarakat dengan tingkat kehidupan yang lebih layak. 

Gambaran mengenai angka harapan hidup dapat dilihat 

pada gambar 2.13. 
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Gambar 2.13 
Angka Harapan Hidup Kota Surabaya  Tahun 2006 – 200 9 
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Sumber Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya Tahun  2010. 

 

Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya baik yang 

bersifat preventif maupun kuratif melalui peningkatan 

sarana prasarana kesehatan maupun pelayanan 

kesehatan mulai dari unit-unit kesehatan terendah seperti 

posyandu, puskesmas, sampai dengan Rumah Sakit 

Umum Daerah. Peningkatan sumber daya kesehatan 

tersebut diharapkan dapat lebih mengotimalkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Adapun rasio beberapa 

sarana/sumber daya kesehatan di Kota Surabaya dapat 

dilihat pada tabel 2.36 
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Tabel 2.36 
Rasio Sarana Kesehatan Kota Surabaya 

Tahun 2006 – 2010 

Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2011 

 

A.3. Lingkungan Hidup 

 

Dalam hal penanganan limbah, beragam jenis usaha yang 

menghasilkan limbah cair,   dan sebagian besar 

penanganan limbah domestik penduduk Kota Surabaya 

masih mengandalkan sistem sanitasi setempat yang 

bersifat individual (on site).  Secara bertahap system 

sanitasi tersebut akan ditingkatkan menjadi system 

komunal yang terintegrasi dengan sistem  sanitasi 

perkotaan.  

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, maka daerah 

kota/kabupaten wajib mengelola sampah guna mereduksi 

No 
Aspek/Fokus/Bidang 

Urusan/Indikator Kinerja 
Pembangunan Daerah 

Capaian Setiap tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Rasio Posyandu per 
Satuan Balita 

1: 86 
(2.791/240.671 

1 : 84 
(2835/238917) 

1:83 (2807/233929) 1:81 (2784/225737) 
1:76 

(2794/213223) 

2 
Rasio Puskesmas, 
Poliklinik, Pustu per 
Satuan Penduduk 

     

 
a. Rasio 
Puskesmas (1 : 30.000 
penduduk) 

1:52983 
(53/2808089) 

1:53561 
(53/2838713) 

1:54091 
(53/2866841) 

1:54561 
(53/2891736) 

1:54947 
(53/2912197) 

 
b. Rasio 
Puskesmas Pembantu 
(1 : 15.000 penduduk) 

1:41912 
(67/2808089) 

1:41141 
(69/2838713) 

1:41548 
(69/2866841) 

1:41909 
(69/2891736) 

1:42206 
(69/2912197) 

3 
Rasio Rumah Sakit per 
Satuan Penduduk *) 

46 46 46 46 46 

4 

Rasio Dokter per 
Satuan Penduduk 
(40:100.000 Penduduk) 
**) 

3,56/100.000 
(100/2808089) 

45,86/100000 
(1302/2838713) 

53,29:100000 
(1528/2866841) 

60,89:100000 
(1761/2891736) 

69,64:100000 
(2028/2912197 

5 
Rasio Tenaga Medis 
per satuan Penduduk 
***) 

346 3077 3503 3900 4380 
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jumlah sampah sehingga sampah yang harus dibuang 

berkurang atau bahkan habis.  Untuk mengantisipasi 

pertambahan volume sampah, Pemerintah Kota Surabaya 

melaksanakan sistem pengelolaan sampah dengan 

menekankan pengurangan volume sampah di sumber 

sampah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan 

menggalakkan pengelolaan sampah mandiri berbasis 

komunitas yang mengelola sampah dengan 3R yaitu 

reduksi (reduce), pemanfaatan kembali (reuse) dan daur 

ulang (recycle), sehingga diharapkan dapat mengurangi 

volume buangan sampah ke TPA Benowo. Jumlah TPS di 

Kota Surabaya pada tahun 2010 adalah 163 unit. 

Diupayakan mulai tahun 2011, ada beberapa TPS yang 

mulai dibangun merupakan TPS indoor untuk menghemat 

lahan dan agar TPS menjadi lebih hygienis. Saat ini satu 

lokasi TPS bisa melayani 18.025 satuan penduduk. 

Sampai saat ini tidak semua kelurahan di Kota Surabaya 

memiliki TPS, sehingga seringkali dijumpai TPS yang 

melebih kapasitas. Hal ini disebabkan sulitnya mencari 

lahan untuk TPS khususnya di daerah pemukiman dan 

masih adanya penolakan warga jika daerah tempat 

tinggalnya ditempati TPS 

 

Jika luas TPA Benowo saat ini adalah 37,4 ha, untuk tahun 

2025 Pemerintah harus menyediakan lahan TPA seluas 47 

ha untuk mengantisipasi pertambahan sampah. 

Permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya mencari 

lahan yang akan dijadikan lokasi TPA. Oleh sebab itu perlu 

adanya solusi berkaitan dengan penyediaan lahan TPA 
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dan pengurangan volume buangan sampah ke TPA atau 

menggunakan teknologi pengolahan sampah yang lebih 

modern dan dalam jangka panjang dikembangkan dengan 

konsep “Waste to Energy”. 

 

Selain itu faktor yang berpengaruh dalam kualitas 

lingkungan adalah adanya industri yang berpolutan dan 

peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang secara tidak 

langsung akan menambah gas emisi ke udara sehingga 

dapat menurunkan kualitas udara. Untuk mewujudkan 

Surabaya dimasa mendatang menjadi kota bersih, bebas 

polusi udara, maka diperlukan peran serta yang aktif dan 

adaptif dari masyarakat  dalam pengelolaan lingkungan 

serta komitmen yang tinggi pemerintah bersama 

masyarakat dalam pemanfaatan angkutan massal. 

 

Penyediaan air bersih yang disediakan PDAM Kota 

Surabaya baru mencapai + 403.263 Sambungan 

Pelanggan, dengan kapasitas produksi ± 8.830 liter/detik 

dengan cakupan pelayanan 72,57% (Sumber: PDAM 

Surya Sembada Kota Surabaya, 2009), sehingga 

masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PDAM 

menggunakan air tanah sebagai alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan warga. 

Penggunaan air tanah dalam yang kurang terkendali di 

Kota Surabaya dapat mempercepat terjadinya intrusi air 

laut dimana dari hasil pendataan lapisan bawah 

permukaan sebaran aquiver air bawah tanah diketahui 

persebaran air tawar hanya 24 % dari luas wilayah Kota 
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Surabaya, daerah yang terkandung air payau seluas 29.77 

% dan air asin telah mencapai 46.23 % dari luas wilayah 

Kota Surabaya. Memperhatikan kondisi air  bawah tanah 

tersebut maka perlu adanya upaya pengendalian 

eksploitasi air tanah dan upaya konservasi lahan resapan 

untuk meningkatkan cadangan air tawar. 

 

Sementara itu usaha dalam pengendalian pencemaran air 

pada air permukaan adalah melalui pemantauan 

parameter-parameter kualitas air sungai secara berkala. 

Standar yang digunakan untuk sungai-sungai di Surabaya 

adalah mutu air kelas dua. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Jawa Timur No. 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, mutu air 

kelas dua adalah air yang peruntukannya dapat digunakan 

untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan 

air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan 

atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

 

Pada tahun 2010, parameter kualitas air permukaan yang 

dipantau adalah pH, TSS, BOD, COD, DO, dan deterjen 

dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 2.37 

 
 
 
 
 
 
 
 



RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 II - 87 

Tabel 2.37. 
Parameter Kualitas Air Permukaan Tahun 2010 

 

No PARAMETER KETERANGAN 

1. pH 

pH air di sungai-sungai  yang mengaliri Kota 
Surabaya relatif netral, berkisar antara 6-8 dan 
memenuhi standar kualitas mutu air kelas II, yaitu 
pH 6-9 

2. 

TSS (Padatan 
Tersuspensi / 
Total Suspended 
Solid) 
 

TSS pada Kali Surabaya, Kali Mas dan Kali 
Wonokromo melebihi baku mutu kelas II 
(maksimum 50 mg/l) pada bulan Februari, Maret 
dan Juli 2010. Kali Pegirian, Kali Banyu Urip, Kali 
Bokor pada bulan Maret 2010 melebihi baku 
mutu kelas II dan pada bulan Mei 2010, Kali 
Surabaya, Kali Mas, dan Kali Jeblokan melebihi 
baku mutu kelas II. 

3. 
BOD (Biologycal 
Oxygen Demand) 
 

Konsentrasi BOD5 untuk semua segmen sungai 
sudah melampaui mutu air kelas II (maksimum 3 
mg/l) dengan konsentrasi yang sangat fluktuatif. 
Konsentrasi maksimum terjadi pada bulan Maret 
2010 di titik sampling Kali Wonorejo dan bulan 
Oktober 2010 di titik sampling Saluran Dinoyo. 

4. 
 COD (Chemical 
Oxygen Demand) 

Secara keseluruhan badan air Surabaya di 
bawah mutu air kelas II (maksimum 25 mg/l), 
kecuali di titik sampling Kali Wonorejo (Maret 
2010) dan di Saluran Dinoyo (Oktober 2010).  

5. 
DO (Dissolved 
Oxygen) 

Konsentrasi DO di badan air Surabaya hanya 
sebagian yang memenuhi mutu air kelas II 
(minimum 4 mg/l). Kali Wonorejo memenuhi mutu 
air kelas II. Sedangkan Kali Greges, Saluran 
Dinoyo, Saluran Darmo dan Saluran Kenari 
sudah tidak memenuhi mutu air kelas II 

6. Deterjen 

Pada tahun 2010, konsentrasi maksimum (200 
ug/l) terjadi pada bulan Mei. Konsentrasi tertinggi 
terdapat pada Bozem Kalidami bulan Oktober 
2010 yaitu sebesar 969 ug/l. 

Sumber data: Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2010 

 
Pengendalian dampak lingkungan hidup dilaksanakan 

dengan memaksimal instrumen pengawasan dan 

pemantauan. Pengawasan dan pemantauan kualitas 

lingkungan di kota Surabaya dilakukan dengan melakukan 

pemantauan kualitas air dan udara pada skala kota serta 
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pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang 

diakibatkan oleh kegiatan/ usaha. Sejak tahun 2004 

sampai dengan tahun 2010 terdapat 86 kegiatan/usaha 

yang telah dilengkapi dengan AMDAL (Analisis mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup). Sesuai dengan Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), maka 

Pemrakarsa kegiatan/usaha wajib menyampaikan laporan 

secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada instansi 

terkait. Apabila Pemrakarsa tidak menyampaikan laporan 

secara periodik dan/atau ditemukan tidak melaksanakan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan 

dokumen ANDAL, RKL, RPL maka Badan Lingkungan 

Hidup mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Penggunaan lahan eksisting Kota Surabaya saat ini terdiri 

dari 60,17% lahan terbangun  dan 39,83% merupakan 

lahan tak terbangun berupa sawah, ladang, tambak, tanah 

kosong dan lainnya. Kecenderungan yang terjadi 

menunjukkan bahwa perkembangan Kota Surabaya akan 

terus meningkat akibat adanya pertambahan penduduk 

dan pekembangan kegiatan perkotaan yang ada. Sesuai 

dengan RTRW Kota Surabaya, dalam kurun waktu 20 

tahun kedepan 70% dari luas wilayah Kota Surabaya 

diperkirakan menjadi lahan terbangun (permukiman, 

fasilitas umum, perdagangan dan jasa, industri, militer). 

Hal ini perlu di imbangi oleh ketersediaan Ruang Terbuka 

Hijau yang  saat ini mencapai 20,18 % dari luas kota 
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Surabaya.Mengingat semakin meningkatnya jumlah 

penduduk dan terbatasnya luasan lahan maka perlu 

adanya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya 

dukung lahan sehingga perlu optimalisasi peran peraturan 

zonasi dalam setiap pemanfaatan ruang. 

 

Rasio bangunan permanen di Kota Surabaya adalah 

76,23%, sedangkan sisanya 23,77 % merupakan 

bangunan semi permanen. Bangunan semi permanen 

merupakan salah satu indikator dari kawasan tidak layak 

huni di perkotaan. Karakteristik kawasan tidak layak huni di 

Kota Surabaya meliputi kawasan padat dan tidak layak 

huni di pusat kota dan non pusat kota, kawasan padat 

tidak layak huni di pinggir pantai,  di pinggir rel dan pada 

sempadan sungai/saluran utama serta kawasan padat dan 

tidak layak huni rawan bencana. 

 

Hampir seluruh permukiman di pusat kota sesungguhnya 

memiliki kawasan tidak layak huni. Luas kawasan tidak 

layak huni di pusat kota Surabaya tercatat seluas 365 Ha 

yang mencakup 83 kelurahan di 22 kecamatan. 

Sedangkan pada wilayah Surabaya pinggir pantai, 

terdapat empat kawasan tidak layak huni dengan luas total 

sebesar 5,77 Ha, antara lain Kelurahan Kedung Cowek,  

Sukolilo,  Kenjeran serta Gunung Anyar Tambak.  

 

Untuk kawasan tidak layak huni pinggir rel yang tersebar di 

21 kelurahan memiliki luas 113,15 Ha. Kondisi ini 

dikategorikan sebagai kawasan tidak layak huni karena 
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kawasan ini memiliki sarana prasarana lingkungan  yang 

buruk, kepadatan bangunan tinggi serta kondisi bangunan 

buruk. Terdapat pula lokasi kawasan permukiman di atas 

rel yang sudah tidak beroperasi yaitu di Kelurahan 

Karangpilang (Jalan Mastrip Karangpilang). Perumahan 

pada ring 1 (lapisan pertama yang paling dekat dengan rel) 

merupakan permukiman ilegal (squatters) sedangkan 

perumahan pada ring 2 (lapisan kedua dari perumahan 

pinggir rel) merupakan permukiman tidak layak huni 

(slum).  

 

Kawasan permukiman tidak layak huni, selain pada tepi 

sungai, juga diidentifikasi terdapat di tepi saluran utama. 

Total luas kawasan tidak layak huni di tepi sempadan 

sungai/saluran utama tercatat 186,74 Ha. Perumahan 

pada ring 1 merupakan permukiman ilegal (squatters) 

sedangkan permukiman pada ring 2 merupakan 

permukiman tidak layak huni (slum). Penanganan pada 

kawasan tidak layak huni tepi sungai secara umum adalah 

relokasi untuk permukiman ilegal di ring 1 dan penataan 

kawasan tidak layak huni (slum) untuk ring 2.  

 

Pada kawasan dengan kepadatan bangunan tinggi dan 

rawan genangan terutama di kawasan perumahan dan 

permukiman padat dan tidak layak huni, perlu ada suatu 

penanganan, pencegahan dan penanggulangan bencana 

kebakaran dan banjir. 
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A.4. Perhubungan 

Perhubungan meliputi sarana prasarana transportasi baik 

transportasi berbasis jalan, rel, laut dan udara. Saat ini 

sistem transportasi yang berpengaruh secara langsung 

terhadap perkembangan fisik Kota Surabaya adalah 

sistem transportasi berbasis jalan  karena transportasi ini 

berhubungan langsung dengan asal dan tujuan orang dan 

barang. Di Kota Surabaya saat ini terdapat beberapa ruas 

jalan yang tingkat pelayanannya kurang memadai  meliputi  

jalan arteri primer, arteri sekunder dan jalan kolektor 

primer. Pada ruas-ruas jalan tersebut sering terjadi 

kemacetan  terutama pada jam sibuk sehingga perlu 

segera ditangani. Sedangkan dari aspek sarana 

transportasi, saat ini kendaraan masih didominasi oleh 

kendaraan pribadi karena tingkat pelayanan transportasi 

umum yang masih rendah dan dengan kapasitas kecil. 

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan kurang 

berperannya angkutan umum massal serta belum 

teintegrasinya intermoda menimbulkan ketidakefisienan 

sistem transportasi jalan raya Kota Surabaya. Dalam 5 

tahun terakhir, arus penumpang angkutan umum di 

Terminal Purabaya dan Terminal Tambak Oso Wilangun 

dapat dilihat pada tabel 2.38. 
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Tabel 2.38. 
JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DI TERMINAL PUR ABAYA  

DAN TERMINAL TAMBAK OSOWILANGUN TAHUN 2006-010 
 

No
. 

Lokasi 
2006 2007 2008 2009 2010 

Orang 

1 Terminal Purabaya 18.679.700 14.296.412 22.380.262 21.250.961 21.080.342 

2 
Terminal Tambak 
Oso Wilangun 

2.098.965 1.928.629 1.888.267 1.914.343 1.916.742 

 
Sumber :  
UPTD Terminal Purabaya dan UPTD Terminal Tambak Oso Wilangun,  
Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2010 

 

Kondisi layanan angkutan umum berbasis jalan, dapat 

digambarkan dengan jumlah arus penumpang masuk dan 

keluar di 2 terminal tipe A yaitu Terminal Purabaya dan 

Terminal Tambak Osowilangun yang tercantum pada tabel 

diatas, dimana dari tahun ke tahun kondisinya tidak 

mengalami pertumbuhan. Begitu pula dengan jumlah 

armada angkutan umum yang tidak mengalami 

peningkatan, justru mengalami penurunan, dengan rasio 

ijin trayek nol terhadap jumlah penduduk. Jumlah armada 

angkutan umum tergambar dalam tabel 2.39 

Tabel 2.39. 
JUMLAH MIKROLET DAN BUS KOTA  TAHUN 2005 – 2009 

 

No 
Jenis 

angkutan 

2005 2006 2007 2008 2009 

(kendaraan) 

1 Mikrolet 5.261 5.291 5.291 5.233 5.016 

2 Bus kota 359 359 359 270 270 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2010 
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Dalam hal peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan, 

berbagai upaya telah dilakukan yaitu melalui pemeriksaan 

kelaikan kendaraan baik angkutan umum maupun pribadi 

yang meliputi angkutan penumpang dan barang di 

Pengujian Kendaraan Bermotor, yang mana dilakukan 

secara berkala dengan jumlah kendaraan yang lulus uji 

pada tahun 2006 adalah 160.432 kendaraan, pada tahun 

2007 sebanyak 161.275 kendaraan, pada tahun 2008 

adalah 159.626 kendaraan, dan 151.946 kendaraan pada 

tahun 2009 serta 157.743 kendaraan pada tahun 2010 

dengan lama pengujian rata-rata satu hari kerja. Adapun 

biaya pengujian yang berlaku sejak tahun 2006 sampai 

dengan 2010 adalah mengacu pada Perda Kota Surabaya 

No. 6 Tahun 2002 untuk jenis mobil bus, mobil barang, 

traktor tanpa tempelan adalah Rp. 29.000,- dan untuk jenis 

mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta 

tempelan adalah Rp. 28.000,- (biaya diluar penggantian 

buku dan denda keterlambatan). 

 

Upaya lain adalah dengan pemasangan rambu jalan baik 

rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah 

maupun rambu petunjuk, yang mana sampai dengan tahun 

2010 telah terpasang 7.421 buah rambu dengan jumlah 

eksisting pada tahun 2006 adalah 5.062 buah, 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.40. Fenomena 

lainnya yang perlu diakomodasi dalam penyediaan dan 

pengaturan jaringan jalan dan alat transportasi adalah 

berkembangnya kegiatan bertransportasi menggunakan 

sepeda (angin) yang saat ini tersebar diseluruh wilayah 
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kota, khususnya di kawasan pusat kota. Pada motivasinya, 

secara indikatif kegiatan bersepeda tersebut tidak hanya 

untuk rekreatif dan olahraga (santai), tetapi juga untuk 

kegiatan bekerja, sehingga perlu adanya antisipasi 

penyediaan jalur sepeda secara dini di sistem jaringan 

jalan kota Surabaya. 

 
Tabel 2.40. 

 PEMASANGAN RAMBU TAHUN 2006-2010 

 

NO Jenis Rambu 
Tahun 

Total 
sampai 

dengan 2010  Sampai 
dengan 2006 

2007 2008 2009 2010 

1 Rambu Peringatan 772 133 15 84 99 1103 

2 Rambu Larangan 2216 327 287 349 378 3557 

3 Rambu Perintah 1154 92 45 56 141 1488 

4 Rambu Petunjuk 920 79 47 94 133 1273 

  Jumlah 5062 631 394 583 751 7421 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2010 

 

Transportasi kereta api  di wilayah Surabaya merupakan 

pusat dari jaringan jalan kereta api wilayah timur Pulau 

Jawa dan telah didukung oleh 7 stasiun dengan 4 

halte/shelter. Transportasi kereta api di Kota Surabaya  

sangat berperan penting dalam sistem transportasi Kota 

Surabaya karena memiliki kapasitas angkut yang besar 

baik oleh kereta api reguler maupun kereta api komuter 

dan mengurangi kepadatan lalulintas terutama pada jalur 

tengah utara-selatan. Mengingat strategisnya transprotasi 

kereta api ini maka perlu dilakukan pengembangan dan 

peningkatan pelayanannya secara integrasi dengan 

intermoda yang telah ada saat ini. 
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Transportasi laut di Kota Surabaya saat ini dilayani oleh 

pelabuhan Tanjung Perak dan sangat penting perannya 

dalam alur pelayaran maupun perdagangan nasional dan 

internasional. Mengingat pentingnya pelabuhan Tanjung 

Perak maka perlu dukungan ketersediaan sarana 

prasarana pelabuhan yang handal sebagai antisipasi 

tuntutan pelayanan pelabuhan, Kota Surabaya telah 

berupaya mengembangkan Teluk Lamong untuk 

mendukung keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak dalam 

satu sistem yang terintegrasi. Untuk meningkatkan dan 

optimalisasi pelayanan pelabuhan serta mendukung Kota 

Surabaya sebagai kota pelabuhan maka perlu adanya 

integrasi pelabuhan disekitarnya dengan didukung oleh 

jaringan jalan yang terhubung pada sistem transportasi 

utama. 

 

Meskipun fasilitas transportasi udara (Bandara Juanda) 

terletak di luar wilayah administrasi Kota Surabaya, namun 

keberadaanya sangat berpengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi dan perkembangan fisik Kota Surabaya. Bandara 

Juanda berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi jasa 

dan manusia yang perlu didukung oleh sarana distribusi 

berupa sistem transportasi yang terintegrasi. Untuk 

memanfaatkan peluang bahwa Kota Surabaya sebagai 

kota jasa dan perdagangan maka perlu didukung oleh 

integrasi moda dan sistem transportasi antara 

pergudangan/pusat logistik dan pusat-pusat kegiatan 

bisnis lainnya di Kota Surabaya dengan Bandara Juanda 
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sehingga Kota Surabaya tidak hanya menjadi kota transit 

namun dapat meningkat menjadi kota tujuan (tujuan bisnis, 

wisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan jasa). 

 

B. Penyelenggaraan Kegiatan Administratif 

Jumlah pelayanan administrasi  yang mencakup seluruh SKPD   

sebanyak 165 pelayanan. Dari 165 pelayanan tersebut  83 

pelayanan telah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dan 9 jenis pelayanan sebagai berikut: Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP),  Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal, pelayanan 

penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) untuk rumah 

tinggal, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, layanan 

administrasi kepegawaian, layanan administrasi kependudukan 

serta pelayanan UPTSA.  

 

Dengan melihat masih cukup banyaknya pelayanan perijinan dan 

non perijinan yang belum berbasis TIK serta belum bersertifikat, 

maka Pemerintah Kota Surabaya masih harus mengoptimalkan 

upayanya untuk dapat menciptakan seluruh  pelayanan perijinan 

dan non perijinan yang berbasis TIK  yang mudah diakses oleh 

masyarakat seperti: pelayanan perijinan, pelayanan 

kependudukan, pelayanan SIUP/TDP, pelayanan KTP/Akte dan 

e-RT/RW  

 

Aktivitas Kota Surabaya yang semakin dinamis perlu didukung 

integrasi sistem pelayanan administratif dan basis data untuk 

mempermudah dan mempercepat pelayanan pada masyarakat 
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sehingga dapat mewujudkan peran Kota Surabaya sebagai kota 

perdagangan dan jasa internasional yang berkarakter. 

 

C. Penyelenggaraan Telematika dan Informasi Publik.  

Kinerja pelayanan umum sangat ditentukan oleh kapasitas 

organisasi pemerintah daerah, sumber daya aparatur, sarana 

prasarana yang mendukung, serta dukungan dan partisipasi 

masyarakat daerah itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan 

pemerintahan yang efektif, melalui konsep e-government dan e-

services. PemanfaatanTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dan peningkatan kapasitas organisasi pemerintah dan reformasi 

birokrasi memegang peranan yang penting demi terwujudnya 

pelayanan umum yang lebih efektif dan efisien. 

 

Pendayagunaan dan pemanfaatan TIK sangat  memerlukan  

sumber daya aparatur yang memadai baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas agar supaya system dapat berjalan optimal. 

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi 

sumber daya aparatur antara lain dapat dilihat dari peningkatan 

alokasi anggaran program pendayagunaan sumber daya 

aparatur sejak tahun 2007 hingga 2009. 

 

Pemanfaaatan TIK yang telah dilakukan oleh pemerintah kota 

Surabaya yaitu sistem manajemen proyek pemerintah dan 

penganggaran;  monitoring dan evaluasi program rencana 

pembangunan daerah (e-Project, e-Delivery, e-Controling, e-

Procurement, e-Budgeting); pengelolaan informasi dalam 

kegiatan pengelolaan barang, aset dan kekayaan daerah; 

kependudukan; kesehatan; penyusunan RKA-SKPD; pelayanan 
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perijinan, pendidikan dan kemiskinanserta beberapa sistem 

informasi penunjang operasional internal yang dibutuhkan oleh 

pemerintah kota. Kendala yang ada yaitu belum terintegrasinya 

data secara menyeluruh (terintegrasi secara parsial) dan belum 

tersimpan dalam sebuah media penyimpanan besar yang 

terpusat (data center) untuk dimanfaatkan secara bersama-sama 

oleh semua SKPD. Dampak dari hal tersebut adalah belum 

optimalnya sinkronisasi datayang selanjutnya mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan dan pelayanan umum secara 

efektif dan efisien. 

 

Untuk mengatasi dampak tersebut, PemerintahKota terus 

menerus melakukan berbagai upaya baik secara sistem maupun 

infrastruktur pendukungnya. Pengembangan infrastruktur 

jaringan sebagai salah satu upaya yang telah dilakukan 

pemerintah kota dalam peningkatan infrastruktur bidang TIK 

untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima sebagai 

implementasi dari tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan antara lain 

mencakup 3 hal utama, yakni : 

� Terjadinya integrasi dan komunikasi data antar SKPD , 

sehingga akan menjamin validitas data untuk semua 

kepentingan SKPD. Hal ini penting karena ketersediaan 

data merupakan sarana penting dalam sebuah organisasi 

sebagai penunjang pengambilan keputusan. 

� Peningkatan jaringan komunikasi dan database yang 

terpadu  dapat memperluas cakupan pelayanan publik dan 

sekaligus meningkatkan kualitas layanannya. Masyarakat 

bisa lebih mudah  menjangkau pelayanan tersebut. 
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� Meningkatnya keterbukaan informasi publik, melalui 

perluasan akses data dan informasi dapat dilakukan antara 

lain dengan mengoptimalkan situs milik Pemerintah Kota 

Surabaya sebagai sarana komunikasi dan informasi 

dengan masyarakat dan dengan menempatkan 

fasilitas akses internet di beberapa titik fasilitas umum 

sehingga memungkinkan masyarakat dapat menggunakan 

jaringan tersebut untuk mengakses sistem layanan mandiri 

(self-service system) berbasis TIK.  

 

Peningkatan pelayanan publik akan semakin optimal dengan 

meningkatnya keterbukaan informasi publik. Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya telah 

membangun dan menerapkan sistem aplikasi IT, meskipun 

belum seluruhnya dapat diakses dengan baik. Pengembangan 

sistem informasi berbasis TIK yang telah dikembangkan dapat 

dilihat pada gambar 2.14. 
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Gambar 2.14 
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan 

tingkat pendidikan, maka aksesibilitas terhadap informasi publik 

juga akan semakin tinggi, dengan demikian maka masyarakat 

kota Surabaya kedepan akan semakin matang yang ditandai 

dengan semakin pesatnya perkembangan civil society, sehingga 

mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang  terhadap 

kinerja pemerintah khususnya di bidang pelayanan umum. 

Semakin berkualitas aksesibilitas warga masyarakat terhadap 

informasi publik, maka peluang meningkatnya keberdayaan 

masyarakat dalam berbagai bidang akan semakin tinggi. 
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2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 

A. Jumlah investor dan nilai investasi berskala nas ional ( PMDN / 

PMA ) 

Incremental Capital Ouput Ratio (ICOR) merupakan indikator 

untuk melihat tingkat produktivitas dan efisiensi suatu investasi, 

yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru 

yang dibutuhkan menaikkan/menambah satu unit output. Semakin 

kecil nilai ICOR, semakin besar efisiensi dan produktivitas dari 

investasi yang ditanamkan.  

 

Angka ICOR Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir cenderung 

fluktuatif, meski secara umum angka ICOR tersebut masih pada 

tingkat ideal angka ICOR di negara sedang berkembang yaitu 2,0 - 

5,0. Perkembangan angka ICOR selama lima tahun terakhir 

terlihat pada gambar 2.15 

Gambar 2.15  
ICOR  Kota Surabaya 2005-2009 

 

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2010 

Membaiknya angka ICOR pada beberapa periode terakhir secara 

nyata berkorelasi dengan peningkatan Jumlah Penanaman Modal 

Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 
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Perkembangan jumlah PMA dan PMDN lima tahun terakhir terlihat 

pada tabel 2.41. 

 
Tabel 2.41 

Banyaknya Jumlah Investor Proyek Dan Nilai Investas i PMDN Dan PMA  
Kota Surabaya Tahun 2005-2009 

 

T a h u 
n 

PMDN PMA 

Akumulasi 
Jmh Investor 

Investasi 
Akumulasi 
Jmh Investor 

Investasi 

( dalam juta Rp )  ($) 

2005 348 968.229.377.000 242 157.611.742 

2006 353 941.386.000.000 264 234.087.111 

2007 359 275.075.540.000 286 397.436.992 

2008 367 682.144.172.000 323 558.827.182 

2009 374 20.950.000.000 364 1.179.537.591 

 
Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2009 

  

Apabila dilihat pada tabel di atas berdasarkan akumulasi jumlah 

investor baik PMDN maupun PMA menunjukkan perkembangan 

yang semakin membaik, hal ini menunjukkan bahwa Kota 

Surabaya cukup menarik investor untuk menanamkan 

investasinya di Kota Surabaya. Apabila dilihat rasio minat 

mendirikan usaha dengan realisasi tampak bahwa investor masih 

agak kesulitan dalam melaksanakan realisasi investasinya, 

kendala yang menyebabkan hal ini bias dari kondisi perekonomian 

yang masih sangat fluktuatif membuat investor mengambil 

keputusan “just wait and see” dulu. Hal ini tampak dari tabel 

perkembangan jumlah persetujuan dan realisasi PMDN dan PMA 

di Surabaya menunjukkan bahwa jumlah investasi yang disetujui 

tidak balance dengan jumlah investasi yang direalisasikan seperti 

terlihat pada 2.42. 
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Tabel 2.42 
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya  

Tahun 2006-2010 
 

Tahun 
Persetujuan Realisasi 

Jumlah 
Proyek  

Nilai Investasi 
Jumlah 
Proyek 

Nilai Investasi 

2006 57 
Rp. 1,160,225.135 
dan $ 61502600 

24 Rp. 701,136,000 

2007 47 
Rp. 2,433,687,875 
dan $ 80,082,128 

28 
Rp. 269,210,144 

 dan $ 53,461,070 

2008 72 
Rp. 2,619,578,909 
dan $ 210,269,392 

35 
Rp. 931,055,410  
dan $ 36,765,383 

2009 49 
Rp. 265,579,077,126 
dan $ 384,384,899 

4 $ 262,471,899 

2010 55 
Rp. 

1,796,555,861,000 
dan $ 33,720,000 

16 
Rp. 143,100,937,548  

dan $ 41,561,997 

Sumber : Badan Pelayanan dan Penanaman Modal, 2011 

 
 
B. Rasio daya serap tenaga kerja 

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan 

kabupaten/kota, dapat dilihat dalam tabel 2.43. 

Tabel 2.43 
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya  

Tahun .2006 – 2010 
 

Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 

Jumlah Tenagakerja yang bekerja di 
perusahaan PMA / PMDN 

2576 1950 7845 n.a n.a 

Jumlah PMA / PMDN (baru) 24 28 35 4 16 

Rasio daya serap tenaga kerja 107 70 224 n.a n.a 

 
              Sumber : Badan Pelayanan dan Penanaman Modal, 2011 

 



RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 II - 104 

C. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (KUMKM)  

Dalam kurun lima periode terakhir (2005-2009) jumlah koperasi 

mengalami pertumbuhan rata-rata 2,74 % per tahun. Pertumbuhan 

terbesar terjadi pada periode 2009 yaitu 7,69 %, hal ini disebabkan 

bertambahnya jumlah koperasi baru sebesar 102 koperasi. 

Dampak berikutnya dari pertumbuhan jumlah koperasi ini adalah 

anggota mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 total jumlah 

anggota mencapai 242.823 orang, naik sebesar 11,08 % 

dibandingkan periode dasar (2005) dengan rata- rata pertumbuhan  

2,77 % pertahun. Perkembangan mengenai koperasi dapat dilihat 

pada tabel 2.44. 

Tabel 2.44  
Data Perkembangan Koperasi 

Tahun 2006 s/d Nopember 2009 
 

NO U R A I A N 
JUMLAH 

2006 2007 2008 2009 

1 Jumlah Koperasi 1,287 1,271 1,265 1,324 

2 Koperasi Aktif 1,146 1,170 779 858 

3 Koperasi Tidak Aktif 115 101 486 466 

4 Koperasi Baru 26 34 32 60 

5 Koperasi yang dibubarkan 75 50 36 2 

6 Pembinaan Koperasi 600 400 200  

7 Penyuluhan Perkoperasian 7 10 8 28 

8 Modal Sendiri (Rp.) 343,881,433,000 391,319,908,000 448,863,566,000 616,439,690,000 

9 SHU (Rp.) 53,272,804,000 61,133,059,000 65,777,136,000 105,370,731,583 

10 Anggota 218,601 233,127 236,888 241,095 

11 Karyawan 3,962 3,998 4,529 4,179 

12 Asset (Rp.) 688,534,290,000 822,352,796,000 970,072,359,000 1,344,308,541,000 

13 Modal luar (Rp.) 344,652,857,000 431,032,888,000 521,208,793,000 729,179,378,000 

14 Volume Usaha (Rp.) 860,831,704,000 946,014,277,000 1,085,927,376,000 1,364,848,126,583 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, 2010 
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Jumlah Usaha  Kecil dan Menengah kota Surabaya selama lima 

periode (2003 – 2007) mengalami perkembangan yang cukup 

pesat. total jumlah UKM pada tahun 2007 mengalami 

pertambahan sebesar 21,22 % dari tahun dasar atau 2.510 unit 

usaha. Kontribusi pertumbuhan terbesar adalah jumlah UKM 

Industri baik kategori kecil maupun sedang, yang secara total pada 

tahun 2007 bertambah sebesar 1.669 unit. Sedangkan UKM 

perdagangan baik yang kecil maupun yang sedang, secara total 

hanya mengalami penambahan sebanyak 841 unit usaha pada 

tahun yang sama.  Peningkatan yang terjadi dalam kurun waktu 5 

tahun berturut-turut, ternyata tidak bisa berlanjut sampai dengan 

periode berikutnya. Pada tahun 2008 total jumlah UKM mengalami 

penurunan sebesar 5,52 % dari periode sebelumnya atau 

sebanyak 641 unit usaha. Kemudian penurunan ini terus berlanjut 

hingga tahun 2009 sebesar 12,20 % atau sebanyak 1.365 unit 

usaha.  

 

Penurunan jumlah UKM pada tahun 2008 disebabkan oleh  

menurunnya jumlah UKM yang bergerak di bidang industri, 

sementara penurunan pada tahun 2009 disebabkan oleh 

menurunnya jumlah UKM yang bergerak di sektor perdagangan. 

Penurunan jumlah UKM perdagangan di tahun 2009, salah satu 

pemicunya adalah semakin ketatnya persaingan yang disebabkan 

oleh masuknya produk-produk impor dari luar negeri yang mampu 

menjual produknya dengan harga kompetitif, namun disertai 

dengan kualitas yang kurang .  Adapun  UKM Industri  pada tahun 

yang sama (2009) justru mampu melakukan pertumbuhan yang 

naik (increasing growth), dimana pada tahun itu  jumlah UKM 
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Industri bertambah 1.935 unit usaha. Hal ini salah satunya 

disebabkan oleh semakin berkembangnya industri. 

 

D. Manajemen sumber daya aparatur 

Sumber daya aparatur memegang peranan yang strategis dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena menjadi 

ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. 

Terlebih lagi dalam era otonomi daerah dimana  pemerintah 

dituntut untuk mandiri dan memiliki kewenangan  untuk mengatur 

rumah tangganya sendiri. Konsekuensinya maka setiap 

pemerintahan daerah harus mampu menyediakan sumber daya 

aparatur yang handal dan profesional.  

 

Kondisi kapasitas aparatur di lingkungan pemerintah Kota 

Surabaya adalah sebanyak 19.941 pegawai yang tersebar dalam  

tingkatan pendidikan yang berbeda mulai dari sekolah dasar  

sampai dengan  perguruan tinggi. Sesuai dengan data 

kepegawaian tahun 2010, apabila ditinjau dari proporsinya, 

komposisi jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan SD 

2,85%, SLTP 3,21%, SLTA 28,16%, Diploma 15,81%, S1 46,64% 

dan S2 3,31% dan S3 0,01%. Dari kondisi tersebut dapat diketahui 

bahwa kapasitas aparatur yang sarjana mencapai 46,96% 

sehingga masih diperlukan upaya peningkatan pengelolaan SDM 

aparatur pemerintahan sehingga pemerataan kualitas aparatur 

dan kinerjanya di seluruh SKPD dapat tercapai. 

 

Selain itu pengelolaan SDM aparatur Kota Surabaya juga perlu 

memperhatikan estimasi pertumbuhan penduduk Kota Surabaya 

hingga tahun 2025 yang harus diimbangi dengan peningkatan 
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jumlah PNS, dimana saat ini rasio PNS dan penduduk baru 

mencapai 0,7 % lebih rendah dibanding rasio nasional sebesar 

2%. Komparasi jumlah penduduk dan PNS dapat dilihat pada 

gambar 2.16. 

Gambar 2.16 
Komparasi Jumlah Penduduk Dan PNS Surabaya 

Tahun 2007-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah 

 

Penegakan peraturan perundang-undangan telah dilakukan 

dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan dalam 

rangka menjamin tercapainya ketertiban dan ketentraman serta 

iklim usaha yang kondusif di Kota Surabaya. Keberhasilan 

penegakan hukum dan peraturan daerah tidak terlepas dari upaya 

penertiban yang berada di bawah kendali Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) yang sudah dilaksanakan secara terpadu, 

berkoordinasi dengan SKPD  terkait  dan Instansi vertikal.  

 

 

 

Jumlah Penduduk   =  2.929.528 = 

147  
Jumlah PNS       19.941 

 

Sumber : Dispenduk dan Capil Kota Surabaya tahun 2010 
Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat tahun 2010 
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2.4. Aspek Daya Saing 

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

A. Tenaga Kerja  

Dampak kinerja perekonomian kota terhadap penyerapan tenaga 

kerja, dapat dicerminkan oleh angka ILOR pada satu periode 

waktu tertentu. Incremental Labor Output Ratio (ILOR) 

menggambarkan  tambahan jumlah orang yang bekerja dengan 

adanya peningkatan satu satuan nilai PDRB. Angka ILOR pada 

tahun 2009 adalah 0,02 atau meningkat dibandingkan dengan 

periode sebelumnya (0,01), kondisi ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode tahun 2009 

mampu membuka kesempatan kerja sedikit lebih baik 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perkembangan ILOR 

selama lima tahun terakhir terlihat pada gambar 2.17 

Gambar 2.17 
ILOR  Kota Surabaya 2005-2009 

 
Sumber BPS Kota Surabaya, 2010 

Penduduk di Kota Surabaya hasil sensus 2000 lebih didominasi 

oleh kelompok umur  26-40 tahun yaitu sebesar 30,76%, 

kemudian kelompok umur 41-59 sebesar 24,08%, kelompok umur 

18-25 tahun sebesar 15,49 % dengan tingkat beban 

ketergantungan penduduk sekitar 4,50. Pada tahun 2009 struktur 
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penduduk berdasarkan kelompok umur mengalami pergeseran. 

Penduduk usia 0-4 tahun pada tahun 2000 menjadi kelompok 

umur 10-14 tahun pada tahun 2009 dan 5 tahun kedepan  secara 

biologis menjadi umur reproduktif.  

 

Berdasarkan tingkat pendidikan, kualitas tenaga kerja di Surabaya 

relatif cukup baik, dengan struktur tenaga kerja bergeser ke tingkat 

pendidikan lebih tinggi. Disisi lain terjadi pergeseran 

pengangguran penduduk berpendidikan tinggi, sehingga 

diperlukan upaya yang nyata untuk membentuk  tenaga kerja  

yang berdaya saing. 

 
B. Aset Daerah 

Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya meliputi 

tanah, bangunan, kendaraan, mebeleur, mesin-mesin dan aset 

lainnya. Tanah, sebagai salah satu aset tidak bergerak dan 

merupakan aset yang terbesar sangat potensial untuk 

dikembangkan. Berdasarkan data yang ada, jumlah asset berupa 

tanah yang dimiliki Pemerintah Kota pada tahun 2009 adalah 

sebesar 60.705.248,23 m2. Adapun jumlah asset berupa Fasilitas 

Umum,  Fasilitas Sosial, dan Bekas Tanah Kas Desa yang, melalui 

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah seluas 22.655.279,29 

m2. Dari luasan tersebut sebesar  54,54% (12.356.805,50 m2)  

telah bersertifikat, sedangkan sisanya seluas 10.298.473,79 m2 

belum disertifikasi. 

 

C. Keuangan Daerah  

Selama lima tahun terakhir (2005-2009), komposisi pendapatan 

daerah Kota Surabaya didominasi oleh  dana perimbangan yaitu,  
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rata-rata sebesar 64 %, kemudian  diikuti oleh nilai PAD sebesar  

31 % seperti terlihat pada gambar 2.18.  

Gambar 2.18  
Distribusi Rata-Rata Pendapatan Daerah  Kota Suraba ya  

Tahun 2005-2009 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2010 

Pada sisi yang lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan 

tren menurun, yaitu 37 % pada tahun 2005 menjadi 25,9 % pada 

tahun 2009. Dari gambaran kondisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembiayaan pembangunan daerah masih belum dapat 

dipenuhi dari pengelolaan potensi pendapatan Kota Surabaya 

sendiri.  

Berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  memberikan peluang 

Pemerintah Kota menjadi lebih mandiri dalam melakukan 

pembiayaan pembangunan.Potensi penerimaan pajak dari sektor 

PBB dan BPHTB sangat besar, dan diproyeksikan akan mampu 

merubah komposisi pendapatan daerah yang berasal dana 

perimbangan menjadi sebesar 23 %, dari PAD menjadi 55 % dan 

berasal dari pendapatan yang sah menjadi sebesar 22 % yang 

dapat dilihat pada gambar 2.19. 
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Gambar 2.19 

Estimasi Distribusi Rata-Rata Pendapatan Daerah  
 Kota Surabaya Tahun 2005-2009 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2010 

Komposisi PAD selama kurun waktu 2005-2009 masih tetap 

didominasi oleh perolehan pajak daerah, yaitu sebesar 63 %, 

kemudian diikuti oleh perolehan retribusi sebesar 31 % dan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6 % 

seperti terlihat pada gambar 2.20.  

Gambar 2.20 
Rata-Rata Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahu n 2005-2009 

 
 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2010 

Pajak Penerangan jalan  dan pajak hotel dan restoran  selama 

kurun waktu 2005-2009 masih merupakan sumber utama 

penerimaan pajak. Sedangkan  untuk Retribusi Pemakaian Tanah 
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atau tempat-tempat yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya dan 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memberikan 

kontribusi besar dalam pembentukan nilai perolehan retribusi. 

Gambaran perolehan nilai pajak selama lima tahun terakhir dan 

retribusi selama dua tahun terakhir terlihat pada gambar 2.21 dan 

gambar 2.22. 

Gambar 2.21 
Rata-Rata Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya Tahu n 2005-2009 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2010 

 
Gambar 2.22 

Rata-Rata Kontribusi Terbesar Realisasi Retribusi D aerah  
Kota Surabaya Tahun 2008-2009  

 
 
 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2010 

Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan  dalam kurun waktu  

2005–2009 juga menjadi sumber lain Pendapatan Asli Daerah 
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Kota Surabaya. Setiap tahun kontribusi terhadap PAD rata-rata 

sebesar 6%. Bagian laba Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) 

pada dua tahun terakhir rata-rata memberikan kontribusi sebesar 

69,28 %,  dan Bagian laba PT Bank Jawa Timur rata-rata 

memberikan kontribusi sebesar 20,5 %. Gambaran perkembangan 

perolehan Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan  tahun 

2008-2009  terlihat pada gambar 2.23. 

 
Gambar 2.23 

Rata-rata Realisasi  Pengelolaan Daerah Yang Dipisa hkan  
Kota Surabaya Tahun 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2010 

 

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

A. Penataan Ruang 

Pembangunan dan perkembangan Kota dilakukan secara merata 

ke seluruh kota Surabaya. Tetapi pertumbuhan pembangunan dan 

perkembangan kota yang lebih cepat serta keterbatasan lahan 

tidak menutup kemungkinan adanya  alih fungsi  lahan sehingga 

terjadi perbedaan dalam perencanaan tata ruang dan kenyataan 

pembangunan dilapangan.  Ketaatan pembangunan dengan 

perencanaan tata ruang berdasarkan RTRW sekitar ± 98,64% dari 
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seluruh luas kota Surabaya. Selengkapnya mengenai ketaatan 

terhadap RTRW dapat dilihat pada tabel 2.45 

Tabel 2.45. 
Angka Ketaatan Pembangunan terhadap RTRW 

Di Kota Surabaya 
 

Pemanfaatan ruang 
eksisting yang tidak 
sesuai tata ruang 

Rencana Pemanfaatan 
Ruang  berdasarkan RTRW 

(m2)   

Angka Ketidak 
Sesuaian (%) 

Angka Ketaatan % 

501,203 4,503,274 1.36  98.64  

Sumber data: Bappeko Kota Surabaya 

 

Sementara Kawasan Budidaya Kota Surabaya yang merupakan 

wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan Kota Surabaya, 

sebagaimana ditetapkan dalam RTRW adalah dengan 

meningkatkan kawasan perumahan; kawasan perdagangan dan 

jasa; kawasan perkantoran;kawasan industri;kawasan 

pariwisata;kawasan ruang terbuka non hijau;kawasan ruang 

evakuasi bencana;kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor 

informal dan kawasan peruntukan lainnya; dan Kawasan budidaya 

wilayah laut. Adapun rinciannya pola penggunaan lahan eksisting 

Kota Surabaya terdiri dari kawasan perumahan, Fasilitas umum, 

komersial, industri, jalan, kawasan militer, sungai dan RTH, secara 

rinci dapat dilihat pada tabel 2.46. 

Tabel 2.46. 
Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kota Surabaya  

Tahun 2009 

 

No Jenis Peruntukan Luas (Ha) % 

1 Perumahan 16326,7 49,40 
2 Fasilitas Umum 1159,2 3,51 
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No Jenis Peruntukan Luas (Ha) % 

3 Komersial 1211,7 3,67 
4 Industri 2506,4 7,58 
5 Jalan 2558,5 7,74 
6 Militer 1250,1 3,78 
7 RTH   7673,6 23,22 
8 Sungai 361,8 1,09 
 Total 33048.00 100 
Sumber : Review RTRW Kota Surabaya  
*) RTH  Publik terdiri dari: Makam, Lapangan, Pertanian, Taman dan Jalur Hijau, Konservasi 
Mangrove dan Buffer Zone 
 

B. Transportasi 

B.1. Transportasi darat 

Sistem jaringan jalan di Kota Surabaya, berdasarkan status 

kewenangannya terdiri dari jaringan jalan Nasional, Jalan Provinsi, 

dan Jalan Kota. Pada masing-masing jalan mempunyai fungsi 

yang berbeda, baik  fungsi arteri atau kolektor, maupun primer 

atau sekunder. Berdasarkan tingkat pelayanan ruas jalan (level of 

service), kondisi ruas jalan yang mempunyai kondisi kritis dengan 

nilai V/C ratio tinggi antara lain Jl. A. Yani, Jl. Mastrip, Jl. Raya 

Darmo, Jl. Margomulyo, Jl. Jemur Handayani, Jl. Kutisari, dan Jl. 

Dupak. 

 

Di kota Surabaya pada tahun 2010 terdapat 19 trayek bus kota 

dan armada Mikrolet yang beroperasi pada 58 trayek. Seiring 

dengan pertambahan aktivitas kota, tuntutan pencapaian ke lokasi 

aktivitas secara cepat dan terjangkau secara ekonomis (murah), 

maka sebagian masyarakat dalam beraktifitas cenderung beralih 

ke roda dua sebagai sarana transportasi. Untuk itu peningkatan 

pelayanan sarana transportasi umum massal yang nyaman, aman, 

cepat dan murah harus segera direalisasikan untuk mengurangi 



RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 II - 116 

kemacetan yang semakin meningkat pada jalan utama Kota 

Surabaya. 

 

Terminal angkutan penumpang moda jalan raya yang dikelola 

Surabaya terdiri dari 2 terminal tipe A (Terminal Purabaya, 

Terminal Tambak Oso Wilangun), 1 terminal tipe B (Terminal 

Joyoboyo)  dan 15 sub terminal. Dalam sirkulasinya terminal-

terminal tersebut didukung oleh shelter/halte. Saat ini  beberapa 

terminal belum terintegrasi dengan moda transportasi kereta api, 

transportasi laut dan udara hingga ke pusat-pusat aktifitas. Untuk 

itu dimasa mendatang perlu peningkatan integrasi antar moda 

transportasi. 

 

 

B.2. Transportasi Sungai 

Transportasi sungai di Surabaya sejauh ini belum berkembang 

karena kondisi prasarana dan sarana yang kurang mendukung. 

Sungai Kalimas  kondisinya relatif dangkal dan ruang bebas di 

bawah jembatan yang berada di sepanjang Sungai Kalimas tidak 

mencukupi untuk keperluan lalu-lintas sungai, antara lain 

Jembatan Wonokromo, Jembatan Ngagel, Jembatan  

Sonokembang, Jembatan Pemuda, Jembatan Yos Sudarso dan 

Jembatan Peneleh. Selain itu, keberadaan beberapa dam yaitu 

Dam Gunungsari, Dam Jagir dan Dam Kayoon yang berfungsi 

sebagai pengatur debit airmenjadikan hal tersebut tidak 

memungkinkan dilalui moda transportasi air. Oleh karena itu hal 

yang memungkinkan dikembangkan adalah penggunaan sarana 

angkutan sungai untuk pariwisata dalam kota. 
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B.3. Transportasi Laut 

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan salah satu 

pelabuhan utama  dan sangat strategis sebagai pintu gerbang 

kegiatan perekonomian wilayah Provinsi Jawa Timur dan kawasan 

Indonesia Bagian Timur. Pelabuhan Tanjung Perak juga sebagai 

pelabuhan alih muatan barang-barang dari kawasan Indonesia 

Bagian Timur baik untuk tujuan kegiatan perdagangan 

internasional  maupun domestik.  

 

Dengan posisi demikian, maka  arus dan kunjungan kapal di 

pelabuhan Tanjung Perak akan semakin padat. Untuk itu perlu 

didukung penyiapan ruang  dan sistem yang terintegrasi dalam 

rangka optimalisasi dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak 

termasuk pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong. 

 

B.4. Transportasi Udara 

Bandara Internasional Juanda yang merupakan bandara pusat 

penyebaran primer dilengkapi dengan satu terminal penumpang, 

terminal kargo dan ketersediaan jalan akses tol bandara. Hingga 

tahun 2010 Bandara Internasional Juanda berperan penting dalam  

kegiatan yang menghubungkan secara langsung Kota Surabaya 

dengan kota-kota besar dalam negeri dan luar negeri. Dalam 

kurun waktu 15 tahun ke depan, keberadaan Bandara Udara 

Juanda sangat berpengaruh pada arus lalu lintas pada ruas-ruas 

jalan yang terhubung dengan Bandara Juanda. Salah satu cara 

untuk mengatasi kemacetan di ruas-ruas jalan menuju Bandara 

Juanda adalah pengembangan  jalan akses menuju Bandara 

Juanda dan angkutan umum/massal  yang didukung dengan 

integrasi antar moda. 
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C. Drainase 

Kondisi drainase Kota Surabaya sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) 

sungai besar yang melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, 

Kali Mas dan Kali Wonokromo serta keberadaan beberapa 

bozem/waduk. Kondisi eksisting saluran drainase yang ada di Kota 

Surabaya secara umum berfungsi namun seluruhnya belum 

optimal. Beberapa hal  yang menyebabkan terjadinya genangan 

air/banjir  adalah luapan saluran yang diakibatkan air balik/back 

water dari laut  karena pasang surut atau dari sungai terdekat; 

belum terhubungnya  seluruh saluran tersier dengan saluran 

sekunder; topografi yang relatif datar. Selama kurun waktu 5 tahun 

sejak tahun 2005 hingga 2009  luas genangan mengalami 

penurunan, yaitu tahun 2005 luas genangan adalah 3.016 ha  

menjadi 2.931 ha pada tahun 2006, tahun 2007 luas genangan 

turun menjadi 2.825,20 ha, selanjutnya tahun 2008 luas genangan 

menjadi 2.411,47 ha dan tahun 2009 luas genangan menjadi 

2.183,07 ha. 

 

Selain itu waktu lama genangan juga mengalami penurunan , pada 

tahun 2005 diperlukan waktu 6 jam untuk menghilangkan genagan 

air, sedangkan pada tahun 2006 turun menjadi 3,25 jam, tahun 

2007 dibutuhkan waktu 2,50 jam, selanjutnya tahun 2008 

dibutuhkan waktu 1,5 jam dan tahun 2009 hanya membutuhkan 

waktu 0,98 jam untuk menghilangkan genangan air.  
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Tinggi genangan air di Kota Surabaya dari tahun 2005-2009 juga 

mengalami penurunan. Pada tahun 2005 rata-rata genangan 

setinggi  40 cm turun rata-rata menjadi 21 cm pada tahun 2006, 

kemudian turun kembali rata-rata menjadi 27 cm pada tahun 2007, 

selanjutnya pada tahun 2008 turun rata-rata menjadi 25,58 cm dan 

pada tahun 2009 turun kembali rata-rata menjadi 20,36 cm. 

Gambaran mengenai persebaran genangan dapat dilihat pada 

gambar 2.24. 

Gambar 2.24 
Peta Area Genangan Di Kota Surabaya 

 
 

D. Penyediaan air  Bersih 

Sebagian besar penduduk kota Surabaya dalam pemenuhan 

kebutuhan air bersih menggunakan air baku yang diambil dari Kali 

Surabaya, air permukaan dan air tanah. Sumber air bersih  yang 

dikelola oleh PDAM Surabaya adalah berasal Kali Surabaya 

dengan debit ± 7 m3/detik, disamping itu Kali Surabaya juga 
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dimanfaatkan untuk kegiatan industri (± 4 m3/detik),  kawasan 

perumahan (< 0,7 m3/detik) dan pertanian (± < 1 m3/detik).   

 

Penyediaan air bersih yang disediakan PDAM Kota Surabaya baru 

mencapai + 403.263 Sambungan Pelanggan, dengan kapasitas 

produksi ± 8.830 liter/detik dengan cakupan pelayanan 72,57% 

(Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2009), sehingga 

masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PDAM 

menggunakan air tanah sebagai alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan warga.  Sebagai upaya peningkatan pelayanan akan 

kebutuhan air bersih, PDAM Surabaya selalu berupaya 

meningkatkan jumlah kapasitas produksi air bersih dengan 

menambah bangunan pengolah air bersih Karang Pilang III yang 

mempunyai kapasitas 2000 l/dt. PDAM dalam memenuhi 

kebutuhan air bersih bagi warga Kota Surabaya telah 

merencanakan untuk menambah kapasitas sumber air baku 

dengan mengambil sumber air baku dari Umbulan di Kabupaten 

Pasuruan yang menelan investasi Rp 1,7 triliun. Selain itu juga 

membangun jaringan distribusi meliputi pembangunan 

pemasangan jaringan pipa primer steel diameter 900 mm untuk 

transmisi air bersih sebesar 800 l/dt menuju utara melalui tandon 

Putat Gede dan pipa primer diameter 1100 mm menuju timur 

melalui Dukuh Menanggal. Dengan berbagai upaya yang 

dilakukan pihak PDAM diharapkan seluruh masyarakat kota 

Surabaya akan terlayani kebutuhan air bersihnya, meningkatkan 

kesehatan dan kebersihan lingkungan.  
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E. Sanitasi 

Sistem prasarana sanitasi pengelolaan limbah domestik masih 

belum memadai  dan belum tersedia jaringan pembuangan limbah 

domestik. Sebagian besar penduduk Kota Surabaya saat ini 

masih, mengandalkan sistem sanitasi pengelolaan limbah 

domestik setempat (on-site), sehingga penyediaan sistem sanitasi 

pengelolaan limbah domestik terpusat (sewerage system) 

diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas lingkungan hidup.  

 

Sistem pengelolaan limbah industri, dilakukan melalui 

pemanfaatan IPAL milik industry sendiri dan sebagian 

menggunakan IPAL terpusat (lingkungan industri SIER). 

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 45 tahun 2002 tentang 

pengelolaan air limbah, pihak industri diwajibkan melakukan 

pengolahan pendahuluan (pretreatment) sebelum limbah 

disalurkan atau dialirkan ke lingkungan dengan melakukan 

pengolahan terlebih dahulu melalui IPAL sangat efektif terbukti  

dengan meningkatnya jumlah industri yang mempunyai IPAL 

setiap tahunnya. 

 

Penanganan persampahan banyak menunjukkan kemajuan 

dengan program pengelolaan sampah berbasis komunitas yang 

berhasil mereduksi volume sampah yang harus dibuang ke TPA. 

Dengan Luas TPA Benowo saat ini 37,4 Ha, dan direncanakan 

pada tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan 

penyediaan lahan TPA seluas  50 Ha (sesuai dengan Perda Kota 

Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang RTRW Kota Surabaya), 

dengan asumsi sistem pengolahan sampah berbasis komunitas 

tetap dilaksanakan sebagai upaya untuk mereduksi timbulan 
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sampah. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan dalam sistem 

pengangkutan dan pengolahan sampah melalui penyediaan 

sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan (skill) masyarakat 

dalam melakukan pengolahan sampah, dan pemanfaatan 

teknologi untuk pengolahan sampah dengan konsep “waste to 

energy”.  

 

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 

A. Investasi  

Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2005 hingga 2009 

mengalami peningkatan dari 248 menjadi 374 penanaman modal 

untuk PMDN, sedangkan PMA mengalami peningkatan dari 242 

menjadi 364 penanaman modal. Perkembangan jumlah penanam 

modal dapat dilihat pada gambar 2.25. 

Gambar 2.25 
Jumlah Penanam Modal /Investor Kota Surabaya  

Tahun 2005-2009 

 

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, 2010 

 
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kota Surabaya 

mengalami perkembangan perekonomian, penyerapan tenaga 

kerja dan kemajuan pembangunan. Hal ini juga menunjukkan 
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bahwa iklim investasi di Surabaya cukup kondusif bagi para 

investor. 

 

Tingginya angka kriminalitas di Kota Surabaya beberapa tahun 

terakhir menyebabkan kurang kondusifnya iklim investasi di Kota 

Surabaya. Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan 

keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah 

menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat 

berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat 

kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan 

pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas 

aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal merupakan 

determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia 

usaha terhadap iklim investasi di kota Surabaya. Selengkapnya 

mengenai angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel 2.47 

 

Selain kriminalitas, kejadian unjuk rasa/ demonstrasi yang terjadi 

di kota Surabaya cenderung mengalami kenaikan dimana pada 

tahun 2007 jumlah unjuk rasa/demonstrasi sebanyak 160 kejadian 

dan pada tahun 2010 sebanyak 177 kejadian. Dari total 

unjukrasa/demonstrasi yang terjadi sebagian besar mengenai 

permasalahan sosial budaya dan ekonomi. Hal ini menunjukkan 

bahwa warga kota Surabaya semakin kritis terhadap 

permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga diperlukan 

pemantauan dan penanganan terhadap permasalahan tersebut. 

Adapun rincian mengenai jumlah demonstrasi dapat dilihat pada 

tabel 2.48 
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Tabel 2.47. 
Angka Kriminalitas kota Surabaya tahun 2006-2007 

 

No Jenis Kriminalitas 2006 2007 

1 Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun 20.914 42.252 

2 Jumlah Penduduk 2.784.196 2.829.552 

30 Angka Kriminalitas (8)/(9) 0.007 0.014 

Sumber : Surabaya in figures tahun 2009.  

 
 
 
 

Tabel. 2.48. 
Jumlah Demo Kota Surabaya tahun 2007-2010 

 
No Uraian 2007 2008 2009 2010 

1 Bidang Politik 25 34 60 40 

2 Ekonomi 54 64 59 54 

3 Sosial Budaya 71 83 16 83 

4 Jumlah Unjuk Rasa 160 181 135 177 

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kota Surabaya, 2011  

 
B. Pariwisata  

Pariwisata di Kota Surabaya meliputi wisata alam, wisata budaya 

(wisata religi, cagar budaya) dan wisata minat khusus. Beberapa 

obyek wisata yang ada di Kota Surabaya adalah : 

� Wisata Alam : Pantai Kenjeran, Taman Hiburan Pantai (THP) 

Kenjeran, Kebun Binatang Surabaya (KBS), Wisata Budaya : 

Masjid Al – Akbar, Masjid Agung Sunan Ampel, Masjid 

Muhammad Cheng Hoo, Pura Jagad Karana, Klenteng Boen 

Bio, Monumen Tugu Pahlawan, Museum 10 November, 

Monumen Jalesveva Jayamahe, House of Sampoerna, Balai 

Pemuda. 
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� Wisata minat khusus : gedung pertemuan, pusat grosir, 

olahraga 

 

Dari tahun 2005 – 2009 jumlah kunjungan wisatawan baik 

wisatawan (grafik 2.15) nusantara maupun mancanegara selalu 

mengalami peningkatan. Kunjungan wisatawan berpengaruh besar 

terhadap tingkat hunian hotel dan perekonomian di Kota 

Surabaya. 

 

Mengingat tingginya prospek perkembangan sektor pariwisata 

karena ditunjang dengan kemudahan akses melalui udara, laut 

dan darat maka perlu peningkatan daya tarik obyek wisata, atraksi, 

event, dan peningkatan pelayanan  fasilitas wisata. Jumlah 

kunjungan wisatawan dapat dilihat pada gambar 2.26. 

Gambar 2.26 
Kunjungan Wisatawan  Tahun 2005-2009 

-

1,000,000 
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Wisman Wisnus

 
Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, 2010 
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2.4.4. Sumber Daya Manusia 

A. Kualitas Tenaga Kerja  

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka 

pembangunan adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia 

(SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga 

kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Peningkatan 

kualitas SDM yang merupakan hal penting, disebabkan adanya 

kesenjangan antara kualitas tenaga kerja dengan yang dibutuhkan 

oleh dunia usaha/industri. Rasio kelulusan S1/S2/S3 Kota 

Surabaya masih cukup rendah. Kesenjangan ini akan 

menimbulkan dua akibat yaitu terjadinya pengangguran yang terus 

meningkat dan rendahnya produktifitas. 

 

Rasio lulusan S1/S2/S3 kota Surabaya menunjukkan bahwa sejak 

tahun 2007 telah ada peningkatan untuk penduduk dengan 

kelulusan pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Yaitu dengan 

rasio 0,089 pada tahun 2007, 0,094 pada tahun 2008, 0,094 di 

tahun 2009 dan 0,103 pada tahun 2010. Fakta ini mencerminkan 

bahwa sudah ada peningkatan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pendidikan tinggi dalam peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia. Lebih jelasnya mengenai rasio lulusan S1/S2/S3 di 

Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 2.49 

Tabel 2.49. 
RASIO LULUSAN S1/S2/S3 KOTA SURABAYA  

TAHUN 2007-2010 
 

No Uraian 2007 2008 2009 2010 

1 Jumlah Lulusan S1  237.222 257.521 259.905 281.095 

2 Jumlah Lulusan S2  15.430  16.053  17.332  19.114 

3 Jumlah Lulusan S3      373  870 
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No Uraian 2007 2008 2009 2010 

4 Jumlah Lulusan S1/ S2/ S3  252.652 273.574  277.600  301.079 

5 Jumlah Penduduk  2.829.552 2.903.382 2.938.225  2.929.528  

6 Rasio Lulusan S1/ S2/ S3 (4/5)  0.089  0.094  0.094  0.103 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, 2011 

 

B. Tingkat Ketergantungan  

Struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu 

(1) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (2) kelompok umur 

produktif, usia 15-64 tahun; dan (3) kelompok umur tua, usia 64 

tahun keatas. Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah 

perbandingan antara jumlah penduduk dan umur 0-14 tahun 

ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas 

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. 

 

Tingkat ketergantungan Kota Surabaya selama tahun 2007 hingga 

tahun 2010 cukup rendah, hal ini tercermin dari rasio 

ketergantungan sebesar 0,358 pada tahun 2007, 0,376 pada 

tahun 2008, 0,363 pada tahun 2009 dan 0,347 pada tahun 2010. 

Rasio ketergantungan didapat dengan membandingkan jumlah 

penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia 

produktif. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang 

yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 34 orang 

yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. 

Selengkapnya mengenai perkembangan Rasio Ketergantungan 

dapat dilihat pada tabel 2.49. 

 

Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin 

tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk 
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membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak 

produktif, demikian pula sebaliknya. Dari data rasio 

ketergantungan yang ada menunjukkan bahwa  struktur umur 

penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu (1) kelompok 

umur muda, dibawah 15 tahun; (2) kelompok umur produktif, usia 

15-64 tahun; dan (3) kelompok umur tua, usia 64 tahun keatas. 

Dari tabel diatas  menunjukkan bahwa Tingkat ketergantungan 

Kota Surabaya mengalami penurunan, hal ini tercermin dari jumlah 

penduduk usia tidak produktif sebesar  782.805 di tahun 2009 

dibandingkan dengan jumlah penduduk  usia produktif sebesar 

2.155.420  sehingga rasio ketergantungan sebesar 0.363 

sedangkan untuk tahun 2010, rasio ketergantungan Kota 

Surabaya sebesar 0.347 yaitu dari jumlah penduduk usia tidak 

produktif sebesar 754.983 dibandingkan dengan  jumlah penduduk 

usia produktif yang mencapai 2.174.545. Gambaran mengenai 

rasio ketergantungan ini dapat dilihat pada tabel 2.50 

Tabel 2.50. 
RASIO KETERGANTUNGAN KOTA SURABAYA  

TAHUN 2007-2010 
 

No Uraian 2007 2008 2009 2010 

1 
Jumlah Penduduk Usia < 15 
tahun 

 603.762 648.629 605.861  562.189  

2 
Jumlah Penduduk Usia > 64 
tahun 

142.496  144.341  176.944  192.749 

3 
Jumlah Penduduk Usia Tidak 
Produktif (1 + 2) 

746.258  792.970  782.805  754.983 

4 
Jumlah Penduduk Usia 15-64 
tahun 

 2.083.294  2.110.412 2.155.420  2.174.545  

5 Rasio ketergantungan (3 / 4)  0.358 0.376  0.363  0.347  

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, 2011 
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C. Pembangunan Manusia 

Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Indikator makro 

untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kesejahteraan 

sosial yang sudah dilakukan pemerintah kota adalah indeks 

pembangunan manusia.  Komponen pembentuk indeks 

pembangunan manusia adalah angka harapan hidup yang 

merepresentasikan pembangunan kesehatan, angka melek huruf 

dan rata-rata lama sekolah yang merepresentasikan 

pembangunan pendidikan dan paritas daya beli yang 

merepresentasikan pembangunan ekonomi.      

 

IPM tahun 2006-2009 menunjukkan bahwa pembangunan 

kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah kota 

surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan 

tahun 2009, yaitu secara berturut-turut angka IPM kota surabaya 

72,39 (tahun 2006), 73,12 (tahun 2007), 73,88 (tahun 2008) dan 

74,5 (tahun 2009).         

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di 

sektor pendidikan dan kesehatan  bisa dikatakan berhasil. 

Keberhasilan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan 

tersebut tidak terlepas dari berbagai intervensi  dan pelayanan 

yang telah dilakukan oleh pemerintah kota surabaya seperti 

pemberian biaya operasional pendidikan daerah bagi seluruh 

siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB dan SMA/MA/SMALB/SMK 

baik negeri maupun swasta, menyediakan sekolah inklusi tingkat 

SD bagi anak berkebutuhan khusus di setiap kecamatan dan 

tingkat SMP di 5 wilayah, penyediaan Kelas Layanan Khusus 
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(KLK) bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pelajaran reguler 

(terutama anak jalanan), penyediaan kebutuhan personal bagi 

siswa yang berasal dari keluarga miskin, penyediaan sekolah 

lanjutan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin (SMK 

Pelayaran, dan Perhotelan, Unair, Unesa, dan ITS)   yang semua 

layanan tersebut  bertujuan untuk memberikan kesempatan yang 

sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan. 

 

Sedangkan di sektor kesehatan, berbagai intervensi dan kegiatan 

yang telah dilakukan oleh pemerintah kota antara lain perbaikan 

kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam 

bentuk pemberian pelayanan jamkesmas/jamkesda/jamkesmas 

non kuota, pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil, balita 

dan balita gizi buruk, penyuluhan kesehatan melalui revitalisasi 

posyandu, peningkatan pelayanan di puskesmas induk, 

puskesmas rawat inap, peningkatan pustu gawat darurat dan 

optimalisasi pelaksanaan jaminan persalinan. Kesemua kegiatan 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, dengan ukuran angka kematian ibu dari tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan, yaitu 193 

(tahun2006), 99,28 (tahun 2007), 99,28 (tahun 2008), 81,6 (tahun 

2009) dan 71,07 (tahun 2010). Demikian pula dengan angka 

kematian bayi dari tahun tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 

juga mengalami penurunan, yaitu  yaitu 25,05 (tahun2006), 9,78 

(tahun 2007), 9,78 (tahun 2008), 9,16 (tahun 2009) dan 7,84 

(tahun 2010).  Sedangkan untuk angka persentase balita gizi 

buruk dari tahun tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 juga 

mengalami penurunan, yaitu  yaitu 2,09 (tahun 2006), 1,96 (tahun 

2007), 1,81 (tahun 2008), 1,39 (tahun 2009) dan 0,95 (tahun 
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2010). Semua capaian indiaktor kesehatan tersebut  sudah 

melampaui target yang telah disepakati target MDGs. 

 

Berbeda dengan IPM, indeks kemiskinan manusia mengukur 

ketertinggalan dalam komponen yang sama dengan komponen 

yang diukur di dalam IPM. IKM difokuskan pada pengukuran 

peluang pada saat lahir untuk tidak bertahan hidup hingga usia 40 

tahun, angka buta huruf pada orang dewasa, prosentase 

penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap fasilitas 

kesehatan dan prosentase anak balita dengan berat badan 

kurang. Kondisi IKM dari tahun 2008 sampai tahun 2009 

menunjukkan penurunan, yaitu 8,39 di tahun 2008 turun menjadi 

8,20 di tahun 2009.  

 

Berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan 

oleh pemerintah kota surabaya melalui strategi kelompok program 

bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk 

melakukan pemenuhan dasar, pengurangan beban hidup dan 

perbaikan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat bertujuan 

untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas 

kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat 

dan pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, bertujuan 

untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku 

usaha berskala mikro dan kecil.     

    

Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga melalui penyediaan 

bantuan operasional pendidikan daerah (BOPDA) mulai jenjang 

pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan 
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SMK, bantuan operasional paud dan tk, bantuan pendikan lanjutan 

di sekolah pelayaran dan perhotelan, dan perguruan tinggi, 

bantuan kejar paket A/B/C, penyediaan sekolah inklusi di 31 

kecamatan, kelas layanan khusus dan sekolah terbuka.  

 

Sedangkan di sektor kesehatan pemerintah kota dalam 

mengurangi beban pengeluaran rtm miskin dengan melalui 

penyediaan dana jamkesmas non kuota  bagi rtm yang belum 

termasuk peserta jamkesmas dan jamkemasda. Terdapat 19 

rumah sakit pemerintah/ swasta yang telah bekerjasama dengan 

pemerintah kota untuk pelayanan kesehatan ini. Disamping itu 

untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, pemerintah kota 

telah menggratiskan biaya loket dan pemeriksaan. 

 

Pada sektor infrastruktur dan perumahan, pemerintah kota telah 

menyediakan rumah susun sederhana bagi keluarga miskin. 

Termasuk program perbaikan rumah tidak layak huni dan 

subsidi/bantuan sambungan rumah untuk penediaan air bersih 

bagi RTM. 

 

Pemberdayaan masyarakat  melalui fasilitasi bantuan peralatan, 

pelatihan ketrampilan, pelatihan ketrampilan alternatif untuk 

berwirausaha serta fasilitasi kewirausahaan usaha skala mikro 

bagi masyarakat miskin.  

 

Sedangkan pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang 

telah dilakukan oleh pemerintah kota melalui pembentukan 

kampung usaha peroduktif unggulan, sewa stand, akses pasar 

dan peningkatan mutu dan manajemen.  
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Berbagai upaya kegiatan yang telah dialkukan oleh pemerintah 

kota tersebut telah menunjukkan hasil, jika dilihat dari data yang 

dirilis oleh BPS berdasarkan PPLS’08 jumlah rumah tangga miskin 

yang ada di Kota Surabaya mengalami penurunan sebanyak 8.108 

RTM.  Tahun 2007 jumlah rumah tangga miskin sebanyak 118.225 

RTM sedangkan tahun 2008 rumah tangga miskin di kota 

surabaya mengalami penurunan menjadi 110.117 RTM. 
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Memasuki tahun 2010, Indonesia dan negara-negara mitra 

dagangnya yang tergabung dalam ASEAN memasuki masa 

implementasi perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement 

(ACFTA). Dengan adanya perjanjian ini, maka negara anggota harus 

lebih membuka kerjasama perdagangan dengan negara mitranya 

tersebut, dengan cara menghapus tarif barang-barang impor. 

Kerjasama perdagangan ini diharapkan dapat menjadi peluang bagi 

negara-negara yang berpartisipasi untuk memperluas pasar dan pada 

akhirnya diharapkan akan meningkatkan kemakmuran bagi masing-

masing negara. 

Di sisi yang lain, kecemasan akan pemberlakuan ACFTA maupun 

kerangka Free Trade Area (FTA) lainnya juga muncul. Kecemasan 

akan pemberlakuan FTA ini didukung oleh fakta bahwa  daya saing 

Indonesia terus menurun. Kondisi tersebut memacu setiap daerah tidak 

terkecuali Surabaya untuk secara maksimal menciptakan kerangka 

kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan investasi serta mampu 

mendorong masyarakat untuk  dapat berperan secara maksimal di 

pasar global.  

Tantangan lain bagi pemerintahan di Kota Besar seperti 

Surabaya adalah urbanisasi. Tingkat urbanisasi yang tinggi disertai 

BAB    

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS
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peningkatan jumlah penduduk perlu menjadi perhatian, sebab tidak 

semua kota mampu memberikan pelayanan yang memadai bagi 

warganya.  

Selain itu, Kota Surabaya juga menghadapi persoalan daya 

dukung lingkungan akibat tingginya tingkat polusi udara. 

  

3.1. Permasalahan Pembangunan 

Menghadapi arus globalisasi, Kota Surabaya  harus didukung 

dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan 

sumber daya manusia yang berkualitas maka daya saing daerah akan 

meningkat. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi untuk 

meningkatkan daya saing kota antara lain: 

 

3.1.1. Peningkatan Daya Saing dan Persaingan Ekonomi Global 

Globalisasi ditandai dengan menyatunya perekonomian nasional 

dengan perekonomian dunia. Dampak positif globalisasi di bidang 

ekonomi adalah mampu memacu produktivitas dan inovasi para pelaku 

ekonomi agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk-

produk yang lain. 

 Lebih jauh, penerapan perdagangan bebas telah berdampak 

pada kenaikan ekspor negara ASEAN dan China ke Indonesia menjadi  

lebih tinggi. Membanjirnya produk dari luar negeri ini menyebabkan 

daya saing produk-produk Indonesia seperti tekstil, alas kaki dan 

elektronik menjadi turun. Hal ini dikarenakan produk Indonesia tidak 

mampu bersaing dari sisi harga. Dengan demikian,  melihat kondisi 

yang ada, khususnya di Surabaya perlu segera mempertajam orientasi 

kebijakan pembangunan yang sesuai, agar lebih searah dengan 

tantangan persaingan global. Hal tersebut memerlukan kebijakan yang 

didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, untuk menghadapi 
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diberlakukannya sistem perdagangan bebas / liberalisasi pasar global. 

Produk domestik harus didorong agar dapat bersaing dengan barang 

impor. Untuk itu program insentif industri harus terus dilanjutkan, seperti 

pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengembangan 

industri hilir (pengolahan)  juga harus dilanjutkan. Insentif 

pengembangan industri tertentu dan di daerah tertentu juga harus 

diperluas, termasuk memperkenalkan tax holiday (pembebasan pajak). 

 

3.1.2. Urbanisasi dan Kependudukan  

Perkembangan Kota Surabaya akan membawa daya tarik bagi 

masyarakat di sekitar Surabaya sehingga arus urbanisasi sulit dihindari. 

Apabila hal ini tidak diantisipasi dengan melaksanakan berbagai upaya 

pengendalian urbanisasi terutama bagi masyarakat urban yang tidak 

memiliki keterampilan, maka permasalahan yang dihadapi kota 

Surabaya akan semakin kompleks.   

Masalah yang akan dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam 

kurun waktu 15 tahun ke depan terkait dengan masalah demografi 

adalah semakin banyaknya penduduk usia produktif, dan penduduk 

usia tua sebagai dampak peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). 

Hal ini berimplikasi pada perlunya peningkatan dalam pemenuhan 

sarana dan prasarana kota.  

Arus urbanisasi yang tidak terkendali dapat memicu munculnya 

kawasan-kawasan padat dan tidak layak huni di pinggir rel kereta api, 

dan di sepanjang sempadan sungai/saluran utama. Salah satunya yang 

menjadi pendorong peningkatan arus urbanisasi adalah terjadinya 

disparitas pembangunan antara Kota Surabaya dan wilayah di 

sekitarnya. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar tidak hanya 

diarahkan untuk  memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang semakin 

meningkat, akan tetapi lebih difokuskan dalam rangka peningkatan 
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kualitas SDM penduduk Kota Surabaya yang mendukung Kota 

Surabaya untuk mampu bersaing di bidang perdagangan dan jasa 

dalam menghadapi serbuan arus globalisasi. Peningkatan jumlah 

penduduk pendatang sebagai dampak keberhasilan pembangunan, 

khususnya di bidang pendidikan akan membawa permasalahan sosial-

budaya yang harus diantisipasi tehadap kerawanan sosial yang selalu 

menyertai berkembangnya kota-kota metropolitan seperti Kota 

Surabaya. 

 

3.1.3. Desentralisasi dan demokratisasi  

Desentralisasi sebagai wujud dari tuntutan penerapan prinsip-

prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara, membawa konsekuensi 

untuk dibukanya ruang partisipasi publik yang semakin luas. Partisipasi 

mayarakat dalam perencanaan pembangunan secara umum 

merupakan upaya membangun sistem pemerintahan yang transparan, 

partisipatif dan akuntabel untuk mendorong terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Desentralisasi bermuara 

pada peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat secara 

optimal.  

Upaya penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan 

telah dilakukan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan 

dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan. 

Pemberantasan tindak kejahatan dan tindak kriminalitas telah dilakukan 

dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban masyarakat dan 

iklim investasi yang kondusif, namun demikian upaya-upaya tersebut 

masih belum optimal.   

Kondisi sosial politik di Kota Surabaya bersifat dinamis namun 

tetap kondusif. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

masyarakat kota yang rasional dan kritis sehingga relatif lebih mampu 
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menerima heterogenitas sebagai suatu peluang bukan ancaman. 

Namun demikian perlu disadari bahwa dalam setiap perubahan dan 

pembangunan selalu terdapat potensi konflik sosial baik yang bersifat 

vertikal antara pemerintah dengan masyarakat maupun horisontal 

antara warga masyarakat. 

 

3.1.4. Penurunan daya dukung lahan 

Penataan ruang yang terpadu, di dukung sarana dan prasarana 

yang memadai serta pengelolaan yang terintegrasi akan meningkatkan 

daya dukung ruang Kota Surabaya di masa datang. Penataan ruang 

yang mengintegrasikan pusat kota (urban) dengan daerah pinggiran 

kota (sub urban) Surabaya akan mendukung fungsi Surabaya sebagai 

pusat pelayanan dalam konteks Surabaya Metropolitan Area (SMA) dan 

Gerbangkertasusila plus. Sebagai akibat tak langsung dari tingginya 

intensitas pemanfaatan lahan, maka konversi lahan pertanian dan 

lahan budidaya  tidak dapat dihindari,  ditunjukan dengan peralihan 

fungsi lahan untuk pemukiman, perdagangan dan jasa.  

Hal ini menyebabkan nilai ekonomis lahan turut meningkat. Nilai 

ekonomi lahan tersebut mendorong munculnya pemanfaatan sarana 

perdagangan baik skala pelayanan kota maupun regional. Meski 

demikian peningkatan nilai ekonomi juga berimbas pada pemanfaatan 

ruang terbuka untuk RTH yang semakin berkurang. Prosentase RTH 

Tahun 2010 dibanding luas kota keseluruhan masih 20,18%. (Sumber: 

Review RTRW Kota Surabaya).  

Penurunan kualitas kawasan lindung di wilayah Pantai Timur 

Surabaya (Pamurbaya) terjadi bila kurangnya pengawasan dan 

pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan. Upaya 

pelestarian kawasan hutan mangrove yang telah dilakukan harus terus 

ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan daya 
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dukung lingkungan kota dalam mengemban fungsi ekologis. Upaya 

pelestarian kawasan lindung hutan mangrove harus diikuti dengan 

peningkatan kawasan penyangganya (peningkatan partisipasi 

masyarakat sekitar) untuk menjaga dan meningkatkan manfaat 

ekonomis kawasan lindung secara bertanggung jawab. Keberlanjutan 

pembangunan yang memposisikan masyarakat, lingkungan serta 

kepentingan ekonomi menjadi satu mata rantai yang tidak terpisahkan 

merupakan pendekatan yang harus dikembangkan kedepan.  Dengan 

kata lain dalam setiap kegiatan pembangunan di Kota Surabaya 

kedepan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang 

didukung oleh infrastruktur yang berbasis ekologi dan dukungan 

partisipasi  masyarakat. 

 

3.2. Isu Strategis 

Kondisi lingkungan eksternal Kota Surabaya, baik dalam lingkup 

regional, nasional maupun internasional di masa mendatang, 

merupakan peluang sekaligus menjadi tantangan pembangunan Kota 

Surabaya. Isu-isu yang harus disikapi melalui pengembangan kebijakan 

perkotaan yang tepat mencakup empat (4) isu utama, yaitu (1)  

Perdagangan bebas ; (2) Kualitas SDM yang kompetitif di era global;  

(3) Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); dan (4) 

Penyediaan infrastruktur kota yang berbasis ekologi 

 

3.2.1. Perdagangan Bebas 

Globalisasi berpengaruh terhadap perubahan paradigma dan 

pola pikir masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Hal ini dipacu 

dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 

sangat pesat, sehingga transaksi informasi bukan lagi menjadi 

hambatan dalam berkomunikasi maupun dalam melakukan transaksi.  
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Globalisasi merupakan realitas yang tidak dapat di hindari yang 

menyebabkan liberalisasi perdagangan serta mendorong persaingan 

dalam perdagangan di pasar global. Dengan diberlakukannya 

kesepakatan internasional tentang pengaturan perdagangan bebas baik 

untuk wilayah regional, nasional maupun internasional, maka 

Pemerintah Kota Surabaya memerlukan kesiapan sarana dan 

prasarana sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah secara 

berkelanjutan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi. 

Keunggulan kompetitif perekonomian daerah dilakukan melalui 

peningkatan daya saing produk-produk lokal, peningkatan efisiensi 

produk, peningkatan infrastruktur perdagangan, dan kebijakan yang 

mendorong peningkatan daya saing serta hambatan perdagangan 

bebas secara sistematis dihilangkan, dalam konteks melindungi dan 

mempersiapkan daya saing produk lokal di pasar bebas.  

Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu strategi 

pengembangan ekonomi daerah.  

Yang dapat diartikan sebagai suatu usaha mengoptimalisasikan 

sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, 

masyarakat dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan 

kemandirian ekonomi kota Surabaya dalam hal menciptakan lapangan 

kerja dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan Pengembangan Ekonomi 

Lokal adalah sebagai berikut:  

1) Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat.  

2) Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi 

lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, 

dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang 

partisipatif. 



RPJPD Kota Surabaya 2005-2025  III - 8 

3) Terbangun dan berkembangnya pola kemitraan dan aliansi 

strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi 

lokal diantara stakeholder secara sinergis. 

4) Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang 

mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal. 

5) Terwujudnya (pertumbuhan dan pengembangan) Koperasi 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM) yang berdaya 

saing dan berkelanjutan. 

6) Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

7) Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, 

berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan. 

8) Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok 

masyarakat, antar sektor dan antar wilayah. 

 

Upaya kongkret dalam menghadapi  globalisasi ekonomi, 

kebijakan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, yang 

berdaya saing global berbasis potensi ekonomi lokal, dengan jalan 

menciptakan iklim usaha yang kondusif, berkeadilan dan beretika 

dengan pola kerja sama yang sinergis. 

Kebijakan tersebut harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur 

perdagangan secara serius dan berkelanjutan. Hal ini dapat 

meningkatkan daya saing dalam negeri dalam menghadapi 

perdagangan bebas. Infrastruktur yang memadai dapat menekan biaya 

produksi sehingga peluang pengusaha dapat bersaing menghadapi 

produk asing dalam perdagangan bebas. Selain itu pemerintah 

diharapkan memberikan dukungan dan fasilitas bagi produk-produk 

lokal dalam meningkatkan daya saing industri terhadap produk-poduk 

impor. Kedudukan Surabaya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 
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untuk wilayah bagian Timur, memiliki posisi geografis yang sangat 

strategis sebagai pintu gerbang kegiatan jasa dan perdagangan. 

Infrastruktur dasar yang telah dimiliki untuk menunjang kegiatan jasa 

dan perdagangan sangat penting untuk ditingkatkan kualitas 

pelayanannya. 

 

3.2.2. Kualitas SDM Yang Kompetitif Di Era Global  

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang 

sangat pesat telah berpengaruh pada struktur tatanan global.  Struktur 

tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk 

Indonesia, mengikuti dan terlibat dalam suatu tatanan global khususnya 

dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi kualitas SDM yang tinggi 

merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global. 

 Persaingan di era globalisasi yang semakin kompetitif menuntut 

sumber daya manusia (SDM) untuk terus menerus mampu 

mengembangkan diri secara proaktif yang (mampu beradaptasi dan 

responsive terhadap perubahan – perubahan teknologi)  

Kebijakan pembangunan diprioritaskan untuk mempersiapkan 

sumber daya manusia yang berkualitas (Cerdas, beriman, peduli, sehat 

jasmani dan rohani),  memiliki keterampilan, dan kreatifitas serta 

berdaya saing tinggi.  

 
3.2.3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance) 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung 

jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan 

administrasi memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinergi. 

Interaksi dan kemitraan tersebut dapat berkembang bila ada 

kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang 
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jelas dan pasti, Good governance akan berkembang sehat dibawah 

kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.  

Pemerintah akan dapat mencapai kinerja yang optimal dalam 

menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan global melalui 

manajemen pemerintahan yang efisien didukung kompetensi SDM 

yang teruji. Implementasi good governance, memerlukan upaya yang 

sungguh-sunguh berkaitan dengan penataan organisasi dan tata kerja; 

pemantapan sistem manajemen; serta peningkatan kompetensi SDM 

aparatur. Penataan organisasi pemerintah daerah didasarkan pada visi, 

misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja 

kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya struktur 

birokrasi yang ramping, desentralistik, efisien, efektif, bertanggung 

jawab, dan terbuka. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra 

dan antar aparatur, serta antara aparatur dan masyarakat  

dikembangkan terarah pada penerapan  pelayanan prima yang efektif,  

dan mendorong  peningkatan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur 

dan masyarakat.   

Pemantapan Sistem Manajemen, pengembangan sistem 

manajemen pemerintahan diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan 

fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang 

kondusif, transparan, dan akuntabel, disertai dukungan sistem informasi 

manajemen yang handal. Peran birokrasi lebih difokuskan sebagai 

agen pembaharuan, sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan 

berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya 

kompetensi masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan profesionalisme 

aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan 

mengupayakan karakteristik sebagai berikut: (a) memiliki komitmen 

yang tinggi mewujudkan good governance,  (b) memiliki kompetensi 

yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan 
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dan kebijakan publik, (c) berkemampuan melaksanakan tugas dengan 

terampil, kreatif, dan inovatif,  (d)  disiplin dalam bekerja berdasarkan 

sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya tanggap dan sikap 

bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang 

penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan 

berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan 

efisiensi, kualitas, dan produktivitas. 

Arah kebijakan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good 

governance pada Pemerintah Kota Surabaya diarahkan untuk reformasi 

birokrasi melalui penataan organisasi pemerintah daerah; Pemantapan 

Sistem Manajemen yang terintegrasi dan terpadu melalui pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta peningkatan kompetensi 

SDM aparatur. 

 

3.2.4. Pemanasan Global dan Pembangunan berbasis ekologi 

Akibat pemanasan global, memicu terjadinya perubahan iklim. 

Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan suatu 

upaya untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim melalui 

penyediaan infrastruktur yang berbasis ekologi yang akan 

meningkatkan daya tahan terhadap setiap perubahan lingkungan, 

dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya air, infrastruktur 

dan permukiman, kehutanan, pertanian dan wilayah pesisir kelautan. 

Penataan ruang kota dalam pembangunan kota dilakukan untuk 

mengatasi dampak yang akan berkontribusi pada peningkatan 

pemanasan iklim mikro kota. Pembangunan yang seimbang antara 

pembangunan lingkungan fisik dan pelestarian lingkungan dilakukan 

untuk mewujudkan lingkungan kota yang sehat untuk generasi 

sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan kota harus 

memiliki 3 orientasi pembangunan, yakni berorientasi pada pemerataan 
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pertumbuhan, berorientasi pada kepentingan kelestarian lingkungan, 

serta berbasis pada kepentingan masyarakat. 

Penyediaan infrastruktur kota yang berbasis ekologi memberikan 

pemahaman bahwa setiap kebijakan atas penyediaan infrastruktur kota 

harus memperhatikan dan mempertimbangkan akan keberlangsungan 

dan kelestarian fungsi ekologi. Dalam penyediaan Sistem Angkutan 

Umum Massal (SAUM) diarahkan untuk menggunakan angkutan umum 

yang mampu mengurangi emisi gas buang carbon (CO2). Demikian 

halnya dalam penyediaan infrastruktur yang lain, keseimbangan fungsi 

ekologi kota menjadi orientasi pembangunan Surabaya bukan hanya 

dituntut untuk memberikan dampak pada peningkatan daya saing 

(pertumbuhan) ekonomi saja tetapi harus memperhatikan prinsip 

keseimbangan ekologis. 
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Penetapan atas Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kota 

Surabaya tahun 2005-2025, telah melalui tahapan analisis dan forum 

diskusi terbatas atas kondisi potensi, permasalahan, ancaman dan 

peluang pembangunan Kota Surabaya sampai tahun 2025. Perumusan 

visi sebagai  suatu pernyataan cita–cita atau impian Surabaya di masa 

depan untuk menjamin kelestarian dan tujuan jangka panjang, 

dilakukan dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif.  

 

4.1. Visi  

Berdasarkan hasil analisa isu-su strategis yang telah diuraikan, 

maka visi pembangunan kota Surabaya sampai dengan tahun 2025 

adalah sebagai berikut: 

 

  

 

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa, pada tahun 2025 

Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa yang mampu 

memajukan semua aspek pembangunan kota yang didorong oleh 

kemandirian ekonomi berdaya saing nasional dan internasional yang 

   

BBBAAABBB   

VVVIIISSSIII   DDDAAANNN   MMMIIISSSIII   DDDAAAEEERRRAAAHHH   

Surabaya Kota Perdagangan dan Jasa Internasional 
Berkarakter Lokal yang Cerdas, Bersih, Manusiawi 

dan Berbasis Ekologi 
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memiliki karakter lokal. Pemahaman makna karakter lokal mencakup 

aspek yang sangat luas baik dalam aspek ekonomi, sosial-budaya 

maupun dalam aspek lingkungan fisiknya. Karakter lokal dalam aspek 

ekonomi mengandung pengertian, bahwa kemandirian ekonomi Kota 

Surabaya harus diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal yang 

berbasis pada ekonomi kerakyatan. Sedangkan karakter lokal dalam 

aspek sosial-budaya mengandung pengertian, bahwa sebagai kota 

perdagangan dan jasa internasional, harus berbasis karakter lokal 

Surabaya yaitu sebagai kota maritim dengan ciri khas masyarakat yang 

optimis dan berani sebagai manifestasi nilai kepahlawanan.  

Visi  “Surabaya Kota Perdagangan dan Jasa Internasional 

Berkarakter Lokal yang Cerdas, Bersih, Manusiawi dan Berbasis 

Ekologi” dijabarkan sebagai berikut : 

• Surabaya Kota Perdagangan dan Jasa Internasional 

Berkarakter Lokal  

Pembangunan kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa 

diarahkan untuk meningkatkan daya saing pada tataran 

internasional, sebagai konsekuensi logis tuntutan persaingan di 

pasar bebas. Dalam meningkatkan daya saing Kota Surabaya di 

tingkat internasional, karakter lokal Kota Surabaya yang merupakan 

suatu ciri khas kehidupan masyarakat menjadi penting dilakukan. 

Kelestarian dan pengembangan potensi lokal ditujukan untuk tetap 

memberikan karakter Surabaya sebagai kota pahlawan dengan ciri 

kehidupan masyarakat yang spesifik.   

Peningkatan daya saing di bidang perdagangan dan jasa yang 

didukung dengan peningkatan kapasitas SDM dan kualitas 

pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

serta penyediaan sarana prasarana yang berbasis ekologi dapat 
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mewujudkan Kota Surabaya yang kondusif, nyaman, kompetitif  

dan berkarakter. 

 

Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa internasional 

memiliki ciri sebagai berikut: 

1. Memiliki peran penting pada kegiatan perdagangan, 

pendidikan dan seni budaya pada jaringan kota-kota utama 

didunia. 

2. Memiliki peran penting dalam jaringan perdagangan di tingkat 

internasional  melalui kegiatan ekspor dan impor; 

3. Memiliki infrastruktur dan pelayanan tingkat internasional di 

bidang perdagangan dan jasa, teknologi, konsultasi dan riset;  

4. Memiliki infrastruktur untuk penyelenggaraan 

aktivitas internasional seperti: kongres, festival, olah raga dan 

event internasional;  

5. Memiliki citra internasional yang baik terutama dalam bidang 

pariwisata dan budaya melalui wisata budaya, wisata ekologi, 

pengembangan hutan mangrove, wisata kesehatan, wisata 

pendidikan dan lain-lain.  

 

• Surabaya Sebagai Kota Cerdas 

Kota Surabaya yang “cerdas” mempunyai makna, bahwa dalam 

tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung dengan 

pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) yang terpadu dan terintegrasi melalui pengembangan cyber-

city. Disamping itu, peningkatan kualitas pendidikan yang 

berkelanjutan untuk mewujudkan SDM yang cerdas, juga 

merupakan modal dasar dalam pengembangan komunitas yang 
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inovatif dan kreatif untuk pengembangan industri kreatif yang 

berbasis lokalitas kota Surabaya.  

 

• Surabaya Sebagai Kota Bersih 

Kota Surabaya yang “bersih” mempunyai makna, bahwa:  

− dalam tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh 

aparatur pemerintah yang dapat menjadi panutan bagi semua 

warga kota karena “bersih”,  jujur dan bebas dari KKN.  

− dalam kehidupan sosialnya warga kota memiliki kepedulian 

kepada sesama, sikap, dan perilaku yang dilandasi oleh nilai-

nilai religi.  

− dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, Kota Surabaya 

berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih 

dan nyaman. 

 

• Surabaya Sebagai Kota yang Manusiawi  

Kota Surabaya yang “manusiawi” mempunyai makna, bahwa: 

− Pemerintah kota dalam mewujudkan pelayanan publik yang 

prima dan memadai serta memiliki kepedulian yang tinggi 

kepada keberadaan seluruh lapisan masyarakat.  

− Penyediaan sarana prasarana dan ruang publik untuk 

kegiatan sosialisasi dan interaksi antar warga kota. 

− Meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik bagi seluruh 

lapisan masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan 

khusus. 
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• Surabaya Sebagai Kota yang Berbasis Ekologi 

Kota Surabaya yang “berbasis ekologi” mempunyai makna, bahwa: 

− Makna wawasan lingkungan (sosial, budaya, alamiah) dalam 

pembangunan akan memberikan nilai orientasi pembangunan 

bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan 

perekonomian tetapi juga berorientasi pada  kelestarian 

lingkungan.  

− Pembangunan wilayah kota yang berbasis ekologi dan 

berkelanjutan dilakukan dengan mendorong pembangunan 

dan penataan ruang dengan infrastruktur kota yang 

mendukung aktivitas kota perdagangan dan jasa secara 

efektif, efisien dan berkelanjutan.  

 

4.2. Misi 

Untuk mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala 

bentuk penyelenggaraan pembangunan di Kota Surabaya, maka misi 

yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan - baik oleh 

penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat - selama dua puluh 

tahun adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui 

pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan handal. Misi tersebut dapat 

dicapai melalui terwujudnya SDM aparatur yang cerdas, 

kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, transparan dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, terwujudnya pelayanan publik 

prima yang berbasis TIK, peningkatan efektivitas perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, terwujudnya 

sistem pengendalian ketentraman dan ketertiban kota yang 

terpadu dan terintegrasi. 
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2. Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi serta 

berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan dan berkelanjutan. 

Misi tersebut dapat dicapai melalui perencanaan, penataan dan 

pengendalian ruang secara adil, merata, berorientasi pada 

kelestarian ekologi kota yang berkelanjutan. 

3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis ekologi. 

Misi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan infrastruktur kota 

yang berorientasi pada kelestarian fungsi ekologi kota untuk 

menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki daya saing 

dan berkualitas di berbagai bidang. 

4. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi ekonomi lokal 

yang mandiri. Misi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan 

keunggulan kompetitif ekonomi lokal yang didukung oleh 

infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi serta sumber 

daya manusia yang  berkualitas. 

5. Mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan beretika dengan 

mengembangkan pola kerjasama yang sinergis. Misi tersebut 

dapat dicapai melalui pengurangan kesenjangan usaha, serta 

peningkatan akses usaha dengan tetap memperhatikan etika, dan 

kerjasama yang sinergis. 

6. Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial warga kota 

dalam meningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan 

pembangunan. Misi tersebut dapat dicapai melalui pelestarian 

cagar budaya dan nilai-nilai sosial yang berjati diri dalam peran 

pergaulan internasional. 

7. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan, kesehatan dan 

pelayanan sosial yang berkualitas bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Misi tersebut dapat dicapai melalui pemerataan 
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layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan 

masyarakat Kota Surabaya, terwujudnya aksesibilitas dan 

pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Kota Surabaya, 

terwujudnya generasi muda yang berkualitas. 

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kaum rentan sosial 

dalam meningkatkan kualitas hidup. Misi tersebut dapat dicapai 

dengan cara peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak 

serta peningkatan pelayanan bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

Tabel: 4.1. 
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

 
VISI MISI 

Surabaya kota  
perdagangan dan jasa 
internasional berkarakter 
lokal 

Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi ekonomi lokal yang 
mandiri. Misi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keunggulan kompetitif 
ekonomi lokal yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi informasi dan 
komunikasi serta sumber daya manusia yang  berkualitas. 

 

Mewujudkan pola kerja sama yang sinergis dalam menciptakan perekonomian 
yang berkeadilan dan beretika. Misi tersebut dapat dicapai melalui 
pengurangan kesenjangan usaha, serta peningkatan akses usaha dengan 
tetap memperhatikan etika, dan kerjasama yang sinergis 

Surabaya Sebagai Kota 
Cerdas dan bersih 
 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pemanfaatan TIK 
yang terintegrasi dan handal. Misi tersebut dapat dicapai melalui terwujudnya 
SDM aparatur yang cerdas, kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, transparan, 
dapat dipertanggungjawabkan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
terwujudnya pelayanan publik prima yang berbasis TIK, peningkatan 
efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, 
terwujudnya sistem pengendalian ketentraman dan ketertiban kota yang 
terpadu dan terintegrasi. 

 

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan 
sosial yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi tersebut dapat 
dicapai melalui pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh 
lapisan masyarakat Kota Surabaya, terwujudnya aksesibilitas dan pemerataan 
pendidikan bagi seluruh warga Kota Surabaya, terwujudnya generasi muda 
yang berkualitas.  

Surabaya Kota Yang 
Manusiawi  

Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial warga kota dalam 
meningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Misi 
tersebut dapat dicapai melalui pelestarian cagar budaya dan nilai-nilai sosial 
yang berjati diri dalam peran pergaulan internasional 

 

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kaum rentan sosial dalam meningkatkan 
kualitas hidup. Misi tersebut dapat dicapai dengan cara peningkatan kualitas 
hidup perempuan dan anak serta peningkatan pelayanan bagi Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 



RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 IV - 8

VISI MISI 

Surabaya Kota Yang 
Berbasis ekologi 

Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi serta berorientasi pada 
prinsip-prinsip berkeadilan dan berkelanjutan. Misi tersebut dapat dicapai 
melalui perencanaan, penataan dan pengendalian ruang binaan dan ruang 
alamiah secara adil, merata, berorientasi pada kelestarian ekologi kota yang 
berkelanjutan. 

Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis ekologi. Misi 
tersebut dapat dicapai melalui peningkatan infrastruktur kota yang berorientasi 
pada kelestarian fungsi ekologi kota untuk menciptakan pusat-pusat 
pertumbuhan yang memiliki daya saing dan berkualitas di berbagai bidang. 

 

4.3. Tujuan dan Sasaran  

4.3.1.Tujuan 

Tujuan pembangunan merupakan kondisi ketercapaian misi 

pembangunan dalam rangka mewujudkan visi Kota Surabaya. Dengan 

demikian tujuan pembangunan Kota Surabaya sampai tahun 2025 

adalah sebagai berikut:  

1 Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis TIK yang 

terintegrasi dan handal serta peningkatan kualitas sumber daya 

aparatur yang cerdas, kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, 

transparan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2 Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk menciptakan 

pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki daya saing pada berbagai 

bidang; 

3 Terwujudnya penataan ruang yang berbasis ekologi serta 

berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan, pemerataan  dan 

berkelanjutan melalui perencanaan, penataan dan pengendalian 

ruang; 

4 Tercapainya  keunggulan kompetitif ekonomi lokal yang berdaya 

saing dan didukung oleh infrastruktur dan teknologi serta sumber 

daya manusia yang berkualitas, dalam rangka meningkatkan 

kemandirian daerah; 
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5 Berkurangnya kesenjangan usaha dengan memberikan kemudahan 

akses usaha yang memperhatikan etika, dan kerjasama yang 

sinergis; 

6 Terjaganya kelestarian cagar budaya, kearifan lokal dan nilai-nilai 

sosial yang berjati diri dalam peran pergaulan internasional; 

7 Tercapainya pemerataan aksesibilitas pendidikan, kesehatan dan 

pelayanan sosial yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat 

untuk mewujudkan SDM Kota Surabaya yang cerdas dan kompetitif 

serta mengurangi kesenjangan sosial; 

8 Tercapainya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta 

peningkatan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS). 

 

4.3.2. Sasaran 

Sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Surabaya, 

dalam waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, pelaksanaan 

pembanguan  kota diharapkan dapat  mewujudkan kota Surabaya 

sebagai kota perdagangan dan jasa internasional berkarakter lokal 

yang cerdas, bersih, manusiawi, dan berbasis ekologi.  Upaya 

pencapaian visi tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) misi dengan 

sasaran  pembangunan : 

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance),  didukung dengan SDM aparatur yang berkualitas, 

pelayanan publik yang prima, serta sistem perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, yang terpadu dan 

terintegrasi. 

2. Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum perkotaan untuk 

memberikan kemudahan dalam aksesibilitas antar wilayah serta 
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dapat meningkatkan kualitas sistem sanitasi dan drainase kota, 

mitigasi bencana, pemanfaatan energi dan pengelolaan sumber 

daya alam.   

3. Terwujudnya penataan  ruang yang terpadu untuk mendukung 

pelaksanaan pembangunan  yang berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. 

4. Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah serta 

kemampuan daya saing di dunia internasional dalam  bidang 

perdagangan, jasa dan pariwisata.   

5. Wujudnya iklim investasi yang dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan kesempatan  bagi pelaku usaha dalam  

memperoleh sumberdaya untuk pengembangan. 

6. Meningkatnya kreatifitas dan kearifan budaya lokal  masyarakat  

yang berkarakter, berkepribadian dan berperan aktif dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

7. Terwujudnya peningkatan kualitas dan  pemerataan layanan 

pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial  bagi seluruh warga 

Kota Surabaya, yang didukung dengan peningkatan prestasi 

dibidang kepemudaan dan olah raga.  

8. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

serta rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS). 
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Sasaran dan arah kebijakan merupakan panduan bagi 

Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan 

mencapai visi pembangunan jangka panjang. Dengan penetapan 

sasaran dan arah kebijakan ini,  dapat ditentukan tahapan dan prioritas 

pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna 

mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap. 

  

5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah 

5.1.1  Sasaran Pokok Pembangunan jangka Panjang Daerah  
 

Sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang Kota 

Surabaya, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, 

pelaksanaan pembanguan  kota diharapkan dapat  mewujudkan 

kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa internasional 

berkarakter lokal yang cerdas, bersih, manusiawi, dan berbasis 

ekologi.  Upaya pencapaian visi tersebut dilakukan melalui 8 

(delapan) misi dengan sasaran  pembangunan : 

 

(1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance),  didukung dengan SDM aparatur yang 

   

BBBAAABBB   
SSSAAASSSAAARRRAAANNN   DDDAAANNN   AAARRRAAAHHH   KKKEEEBBBIIIJJJAAAKKKAAANNN   

PPPEEEMMMBBBAAANNNGGGUUUNNNAAANNN   JJJAAANNNGGGKKKAAA   PPPAAANNNJJJAAANNNGGG   

DDDAAAEEERRRAAAHHH   
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berkualitas, pelayanan publik yang prima berbasis TIK, 

sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

pembangunan, serta sistem pengendalian ketentraman  

dan ketertiban kota yang terpadu dan terintegrasi 

(2) Terwujudnya penataan  ruang yang terpadu untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan  yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

(3) Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum 

perkotaan untuk memberikan kemudahan dalam 

aksesibilitas antar wilayah serta dapat meningkatkan 

kualitas sistem sanitasi dan drainase kota, mitigasi 

bencana,  pemanfaatan energi dan pengelolaan sumber 

daya alam.   

(4) Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah serta 

kemampuan daya saing di dunia internasional dalam  

bidang perdagangan, jasa dan pariwisata    

(5) Terwujudnya iklim investasi yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan  bagi 

pelaku usaha dalam  memperoleh sumberdaya untuk 

pengembangan usaha.  

(6) Meningkatnya kreatifitas dan kearifan budaya lokal  

masyarakat  yang berkarakter, berkepribadian dan 

berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.  

(7) Terwujudnya peningkatan kualitas dan  pemerataan 

layanan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh warga 

Kota Surabaya, yang didukung dengan peningkatan 

prestasi dibidang kepemudaan dan olah raga.  
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(8) Terwujudnya peningkatan  kualitas hidup perempuan dan 

anak serta peningkatan pelayanan bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

  

Sasaran Pokok Pembangunan sesuai dengan muatan masing 

masing misi secara terperinci diuraikan sebagai berikut; 

A.  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan handal.  

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik  

melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan handal, 

dilakukan untuk mencapai sasaran: 

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 

didukung oleh SDM aparatur yang cerdas, 

kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, transparan, 

dapat dipertanggungjawabkan dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, yang ditandai dengan: (1) 

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM 

aparatur (2) Terbentuknya sistem informasi dan 

manajemen pengembangan SDM aparatur (3) 

Meningkatnya disiplin dan kinerja SDM aparatur  

2. Terwujudnya Pelayanan publik prima yang berbasis 

TIK, ditandai dengan: (1) Terwujudnya peningkatan 

kualitas pelayanan pada setiap unit pelayanan publik (2) 

Terwujudnya pelayanan publik berbasis TIK yang dapat 

diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat   

3. Terwujudnya peningkatan efektivitas perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, 

ditandai dengan: (1) Terwujudnya sistem perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis 
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TIK (2) Terwujudnya sistem perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang 

terintegrasi. 

4. Terwujudnya sistem pengendalian ketentraman dan 

ketertiban masyarakat kota yang terpadu dan 

terintegrasi, ditandai dengan: Terwujudnya 

ketentraman dan ketertiban yang dapat menjamin 

keamanan masyarakat.  

 

B.  Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi 

serta berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

Upaya untuk mewujudkan penataan ruang yang berbasis 

ekologi serta berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan 

dan berkelanjutan, dilakukan untuk mencapai sasaran : 

1. Terwujudnya penataan ruang kota yang optimal 

melalui integrasi perencanaan sistem transportasi 

yang memadai, ditandai dengan: Terintegrasinya 

sistem transportasi  darat, laut dan udara yang dapat  

mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang yang 

optimal dan kemudahan mobilitas antar wilayah 

perkotaan, dan termanfaatkannya potensi keberadaan 

Jembatan Suramadu bagi pengembangan kota 

Surabaya.  

2. Terwujudnya kawasan perdagangan dan jasa yang 

berorientasi pada kelestarian lingkungan ditandai 

dengan: (1) Meningkatnya peran kawasan perdagangan 

dan jasa  dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan 
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keseimbangan antara kawasan budidaya dan lindung 

secara proporsional, (2) Meningkatnya kualitas 

pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa 

berwawasan lingkungan untuk mewujudkan eco2-city. 

3. Berkurangnya  kawasan rawan bencana dan resiko 

bencana, ditandai dengan: Meningkatnya   kegiatan 

pengendalian pada kawasan rawan bencana untuk 

mewujudkan keseimbangan antara lingkungan binaan 

dan alami sehingga kawasan rawan bencana menjadi 

berkurang ; serta meningkatnya ketersediaan prasarana 

dan sarana serta pola antisipasi dan penanganan 

bencana guna memperkecil munculnya resiko bencana. 

4. Terwujudnya pengelolaan dan pelestarian kawasan 

pesisir secara terintegrasi, yang ditandai dengan: 

Meningkatnya kualitas lingkungan, pengelolaan dan 

upaya pelestarian  pada kawasan pesisir . 

5. Terwujudnya struktur dan pola ruang yang sesuai 

dengan daya dukung kota, yang ditandai dengan 

tersusunnya seluruh produk rencana penataan 

ruang dan dengan pemanfaatan dan pengendalian yang 

efektif dalam mewujudkan Kawasan Lindung, Kawasan 

Budidaya dan kawasan Strategis Kota. 

 

C.  Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana 

berbasis ekologi. 

Upaya untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan 

prasarana berbasis ekologi, dilakukan untuk mencapai 

sasaran sebagai berikut: 
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1. Terwujudnya Surabaya yang berdaya saing 

didukung dengan infrastruktur berbasis ekologi, 

ditandai dengan: terintegrasinya kawasan pelabuhan di 

Kota Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan 

disekitarnya serta meningkatnya peran pelabuhan dalam 

pelayanan perdagangan antar pulau dan internasional 

yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai 

2. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi 

yang terpadu, ditandai dengan: optimalnya  peran  

Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dan jaringan 

transportasi intermoda maupun antarmoda secara 

terpadu serta terbangunnya jalan alternatif yang 

melayani koridor utara selatan yang didasarkan atas 

kebutuhan, kondisi faktual dan kajian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku   

3. Terwujudnya sistem sanitasi kota yang terintegrasi,  

ditandai dengan: Terintegrasinya sistem drainase kota 

dan sistem sanitasi yang memadai dan berbasis ekologi  

4. Terwujudnya upaya mitigasi bencana melalui 

penyediaan sarana dan prasarana yang handal, 

ditandai dengan: Terwujudnya sistem penanggulangan 

bencana yang komprehensif yang  didukung oleh 

penyediaan sarana prasarana penanganan bencana 

yang memadai  

5. Meningkatnya Pemanfaatan Energi yang ramah 

lingkungan, ditandai dengan optimalnya pemanfaatan 

dan pengembangan energi alternatif yang ramah 

lingkungan untuk mendukung aktivitas kota Surabaya. 
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6. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, ditandai 

dengan Optimalnya   pengelolaan sumber daya alam 

dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan 

kemampuan pemulihannya. 

7. Terwujudnya Pengembangan Perumahan dan 

Permukiman  untuk memenuhi  kebutuhan rumah 

yang layak huni, ditandai dengan: meningkatnya 

pelayanan dan manajemen pengelolaan  sarana 

prasarana dasar lingkungan permukiman yang 

berkualitas, peningkatan penyediaan dan peningkatan 

kualitas rumah sederhana khususnya bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah baik berupa rumah tidak 

bersusun maupun rumah susun , serta optimalnya 

penanganan sampah terpadu dan fungsi ruang terbuka 

hijau.  

 

D.   Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi 

ekonomi lokal yang mandiri. 

Upaya untuk mewujudkan perekonomian daerah berbasis 

potensi ekonomi lokal yang mandiri, dilakukan untuk 

mencapai sasaran sebagai berikut: 

1. Terwujudnya peningkatan kemandirian 

perekonomian daerah,  ditandai  dengan: (1) 

optimalnya  pengelolaan sumber-sumber pendapatan 

asli daerah (PAD) dan bagi hasil pajak pusat dan 

propinsi serta peningkatan kinerja pengelola keuangan 

daerah: (2) terwujudnya  pemerintahan wirausaha. 
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2. Terwujudnya komoditas perdagangan dan  jasa 

yang kompetitif,  ditandai dengan: (1) Optimalnya 

kemampuan dan keterampilan pelaku Koperasi-UMKM, 

(2) peningkatan kepemilikan dan level standarisasi 

mutu, kualitas dan paten produk serta peningkatan 

pengembangan inovasi produk untuk memperkuat daya 

saing (3) meningkatnya kinerja industri-industri kreatif 

serta (4) optimalnya fungsi fasilitasi pemerintah dalam 

menjamin aksesibilitas ke sumberdaya produktif  

3. Terwujudnya peningkatan daya tarik pariwisata yang 

berdaya saing dan berkarakter, ditandai dengan: (1) 

Peningkatan kualitas obyek-obyek wisata dan kawasan 

pariwisata (2) peningkatan penyelenggaraan even seni 

budaya dan pengembangan promosi wisata serta; (3) 

peningkatan sarana prasarana penunjang 

kepariwisataan. 

4. Terwujudnya enterpreneurship pada institusi  dan 

warga masyarakat, yang ditandai dengan peningkatan 

jumlah pelaku usaha, keragaman bentuk dan jenis 

usaha ; serta peningkatan kemudahan perijinan usaha 

dan pelayanan pembinaan pengembangan kegiatan 

usaha, khususnya pada lingkup UMKM (Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah).  
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E.  Mewujudkan pola kerjasama yang sinergis dalam 

menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan 

beretika. 

Upaya untuk Mewujudkan pola kerjasama yang sinergis 

dalam menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan 

beretika, dilakukan untuk mencapai sasaran sebagai berikut: 

1. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas perdagangan 

yang sinergis dengan wilayah sekitar, ditandai 

dengan: (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 

sektor perdagangan dan jasa; serta (2) peningkatan 

kerjasama ekonomi antar daerah  
2. Terciptanya pemerataan kesempatan akses ke 

sumberdaya produktif untuk semua skala usaha, 

ditandai dengan: (1) Peningkatan kemitraan antara 

pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan  

koperasi-UMKM yang didukung dengan  

penyederhanaan prosedur untuk pelayanan investasi 

serta (2) peningkatan pola kemitraan antara pemerintah  

dan swasta dalam pengembangan potensi daerah.  

 

F.  Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial 

warga kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam setiap tahapan pembangunan 

Upaya untuk mengembangkan kearifan lokal sebagai modal 

sosial warga kota dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, dilakukan 

untuk mencapai sasaran sebagai berikut: 
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1. Terwujudnya peningkatan kreatifitas masyarakat 

yang berkarakter  lokal, ditandai dengan:  

(1) Peningkatan kemampuan dan kreatifitas masyarakat 

untuk mengembangkan seni dan budaya lokal dan 

penerapan nilai-nilai kepahlawanan (2) Peningkatan  

peran dan fungsi fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan 

budaya masyarakat untuk akfifitas pengembangan 

budaya lokal yang berdaya saing: (3) Peningkatan 

upaya pelestarian kawasan cagar budaya sebagai 

bentuk apresiasi terhadap warisan budaya yang berdaya 

tarik wisata dan berkarakter (4) Peningkatan peran 

lembaga/organisasi masyarakat dalam pengembangan 

kreatifitas masyarakat dalam pengembangan bidang  

seni dan budaya; 

2. Terwujudnya  modal sosial masyarakat yang 

berbasis kearifan lokal, ditandai dengan: (1) 

Optimalnya pembangunan melalui penerapan strategi 

kebijakan publik yang difokuskan pada peningkatan 

peran kelembagaan masyarakat;: (2) Berkembangnya 

modal sosial melalui pengorganisasian institusi serta 

pembenahan fasilitas infrastruktur.  

3. Terwujudnya peningkatan partisipasi dan peran 

kelembagaan kemasyarakatan dalam setiap tahapan 

pembangunan, ditandai dengan: Peningkatan 

partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan 

pembangunan, melalui pelibatan masyarakat dalam 

penentuan kebijakan publik 
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G.   Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan, 

kesehatan dan pelayanan sosial yang berkualitas bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 

Upaya mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan, 

kesehatan dan pelayanan sosial yang berkualitas bagi 

seluruh lapisan masyarakat , dilakukan untuk mencapai 

sasaran sebagai berikut: 

1. Terwujudnya pemerataan layanan kesehatan yang 

berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota 

Surabaya, ditandai dengan: (1) peningkatan 

ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas sarana 

prasarana kesehatan yang didukung dengan 

ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas (2) terwujudnya pengembangan dan 

penguatan sistem pelayanan kesehatan yang 

terintegrasi dan berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi: (3) terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan ibu, bayi, Balita, dan Keluarga 

Berencana (KB) serta peningkatan kualitas hidup 

kesehatan masyarakat (4) menurunnya angka 

kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan 

prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk: (5) 

terwujudnya pengembangan inovasi secara 

berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak (6) tersedianya 

pembiayaan kesehatan melalui jaminan pelayanan 

kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat (7) terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, (8) 
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terwujudnya pembangunan kemitraan yang harmonis 

antar institusi kesehatan. 

2. Terwujudnya aksesibilitas dan pemerataan 

pendidikan bagi seluruh warga Kota Surabaya, 

ditandai dengan: (1) Terwujudnya pemerataan layanan 

dan fasilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan 

bagi seluruh lapisan masyarakat (2) terwujudnya 

peningkatan, perluasan aksesibilitas dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas  

bagi seluruh masyarakat: (3) terwujudnya ketersediaan 

dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di semua 

jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi: 

(4) Terselenggaranya proses pembelajaran yang 

kreatif, inovatif dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar: (5) terwujudnya ketersediaan 

dan peningkatan kualitas fasilitas layanan pendidikan 

menengah umum dan kejuruan dalam rangka 

penyiapan tenaga kerja yang siap pakai: (6) 

terwujudnya kerja sama kemitraan  dengan dunia 

usaha dan industri dalam rangka peyerapan tenaga 

kerja dan pemenuhan tenaga kerja. 

3. Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan 

tercapainya prestasi olahraga yang terbaik, ditandai 

dengan: (1) terwujudnya peningkatan peran generasi 

muda di berbagai bidang, secara lebih luas dan merata 

untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan; (2) 

terwujudnya peningkatan prestasi kepemudaan dan 

olahraga, pembinaan Pemuda dan Olahraga diarahkan 
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pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang 

berkarakter,  berwawasan kebangsaan dan beretika. 

 

H.  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

dan kaum rentan sosial dalam meningkatkan 

kualitas hidup. 

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) dan kaum rentan sosial dalam meningkatkan 

kualitas hidup, dilakukan untuk mencapai sasaran 

sebagai berikut: 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup 

melalui pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, ditandai dengan: (1) 

Peningkatan kesetaraan gender dan kesempatan 

berusaha bagi perempuan dalam rangka 

peningkatan kualitas hidup; (2)  peningkatan 

kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka 

pemberian perlindungan anak terlantar (3) 

terwujudnya penegakan hukum di bidang 

perlindungan perempuan dan anak  (4) 

Peningkatan indeks kesetaraan gender. 

2. Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial dan kaum rentan sosial, 

ditandai dengan: (1) Terwujudnya pemerataan, 

kemudahan aksesibilitas serta pelayanan sosial 

bagi  PMKS dan kaum rentan socsial: (2)  

peningkatan peran serta masyarakat, dunia 
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usaha, perguruan tinggi serta berbagai elemen 

terkait dalam upaya penanggulangan PMKS dan 

kaum rentan sosial serta mengurangi jumlah 

penduduk miskin. 

 

5.1.2.  Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 

Pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang kota 

Surabaya tahun 2005-2025 dilakukan secara bertahap melalui 4 

tahapan pembangunan yakni; Periode I (tahun 2005-2009) 

Periode II (tahun 2010-2014), Periode III (tahun 1915-2019) dan 

Periode IV (tahun 2020-2024). Penetapan periodisasi dan 

tahapan capaian pembangunan adalah sebagai berikut : 

 

A. Arah pembangunan lima tahunan ke I (tahun 2005 -2009) 

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan kota yang baik, 

melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan handal, 

dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana 

untuk peningkatan kualitas dan kompetensi SDM 

aparatur. 

2. Membangun sistem informasi dan manajemen 

pengembangan SDM aparatur. 

3. Menegakkan disiplin dan tingkat kinerja SDM aparatur 

menuju aparatur yang bersih dan bebas KKN  

4. Membangun unit pelayanan publik yang berbasis TIK  

5. Menyediakan pelayanan publik yang prima pada unit 

pelayanan dan/ SKPD. 
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6. Membangun sistem perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan berbasis TIK.  

7. Melaksanakan upaya pengendalian ketentraman dan 

ketertiban yang dapat menjamin keamanan masyarakat  

 

Misi 2 : Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi 

serta berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan dan 

berkelanjutan, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Menyediakan sistem transportasi yang memadai untuk 

mendukung pemanfaatan ruang yang optimal dan 

kemudahan mobilitas antar wilayah perkotaan. 

2. Menyediakan  infrastruktur jalan untuk 

mengembangkan aksesibitas wilayah Kota Surabaya. 

3. Mengidentifikasi dan menetapkan kawasan 

perdagangan dan jasa untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan keseimbangan antara kawasan budidaya 

dan lindung secara proporsional.  

4. Mengidentifikasi persebaran kawasan rawan bencana.  

5. Melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan 

kawasan pesisir. 

 

Misi 3 : Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana 

berbasis ekologi, dengan arah kebijakan pembangunan 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan 

dan jasa nasional yang kompetitif dan memadai. 
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2. Pemerataan fasilitas perdagangan untuk meningkatkan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

3. Menyediakan  sarana prasarana transportasi kota untuk 

mendukung perdagangan dan jasa nasional. 

4. Meningkatkan  tingkat layanan jalan untuk mendukung 

mobilitas Surabaya sebagai kota perdagangan dan 

jasa. 

5. Meningkatkan  keselamatan transportasi jalan raya bagi 

pengguna jalan. 

6. Menyediakan   sarana dan prasarana drainase kota dan 

sistem sanitasi yang terintegrasi.  

7. Meningkatkan  kualitas lingkungan dengan 

pembenahan, pengawasan, dan pengendalian  sanitasi 

lingkungan dan RTH secara berkelanjutan. 

8. Mengidentifikasi dan memetakan kawasan-kawasan 

rawan bencana perkotaan (genangan, banjir dan 

kebakaran) dan faktor-faktor penyebabnya 

9. Penyediaan sarana prasarana pencegahan, mitigasi 

dan penanganan bencana perkotaan.  

10. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada 

kawasan lindung, serta penanganan pencemaran 

lingkungan  dalam rangka pencegahan dan mitigasi   

bencana perkotaan. 

11. Mengembangkan  energi alternatif yang ramah 

Iingkungan. 

12. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber 

daya air untuk meningkatkan kualitas sumberday air. 

13. Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan 
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perusakan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas 

SDA (termasuk tanah, air, lahan, udara, sampah). 

14. Mengidentifikasi dan mencegah persebaran kawasan 

tidak layak huni dan meningkatkan kualitas lingkungan 

perumahan dan permukiman.  

15. Menyediakan  dan mengembangkan Ruang Terbuka 

Hijau publik dan  privat 

16. Menangani  sampah secara terpadu, melalui upaya 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan. 

 

MISI 4:  Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi 

ekonomi lokal yang mandiri, dengan arah kebijakan 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengelolaan sumber penerimaan  daerah 

secara efektif dan efisien; 

2. Meningkatkan kualifikasi SDM pengelola keuangan 

daerah. 

3. Mendorong munculnya konsep tata kelola 

pemerintahan wirausaha  

4. Meningkatkan kompetensi serta daya saing SDM 

Koperasi – UMKM serta mendorong terjalinnya 

kerjasama antar pelaku usaha.  

5. Mendorong kepemilikan standarisasi mutu, kualitas dan 

paten produk untuk meningkatkan dan memperluas 

pangsa pasar.  

6. Mewujudkan sinergitas program kerja dan rencana 

tindak antara pemerintah dengan unsur intelektual dan 

pelaku usaha dalam pengembangan industri kreatif.  
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7. Menyediakan sarana prasarana pendukung termasuk 

akses ke sumber daya produktif.  

8. Mengembangkan obyek wisata dan kawasan pariwisata 

yang potensial sebagai destinasi wisata 

9. Menyiapkan dan menerapkan konsep pengembangan 

even seni budaya untuk meningkatkan daya tarik 

wisata.  

10. Mengidentifikasi, dan mengembangkan promosi wisata.  

11. Mengembangkan sarana prasarana penunjang 

kepariwisataan.  

 

MISI 5:  Mewujudkan  kerja sama yang sinergis dalam 

menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan beretika, 

dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 

1. Mendorong kerjasama yang saling menguntungkan 

dengan wilayah-wilayah sekitar dalam upaya 

penggalian potensi perdagangan dan jasa 

2. Membangun  kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan swasta dalam rangka pengembangan 

pelayanan barang dan jasa serta pelayanan 

administratif 

 

MISI 6:  Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial 

warga kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

setiap tahapan pembangunan, dengan arah kebijakan 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat 

untuk mengembangkan seni dan budaya lokal. 
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2. Menyediakan  fasilitas apresiasi budaya masyarakat 

dalam rangka mengembangkan aktifitas seni dan 

budaya lokal.  

3. Melindungi bangunan yang berpotensi sebagai 

bangunan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi 

terhadap warisan budaya. 

4. Meningkatkan peran kelembagaan / organisasi 

kemasyarakatan dalam pengembangan seni budaya 

lokal. 

5. Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam 

pengembangan modal sosial masyarakat melalui 

pengembangan jati diri dan nilai-nilai sosial. 

6. Mewujudkan  partisipasi dan peran serta masyarakat 

dalam setiap tahapan pembangunan;   

 

MISI 7:  Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan, 

kesehatan, dan pelayanan sosial yang berkualitas bagi 

seluruh lapisan masyarakat, dengan arah kebijakan 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sarana 

kesehatan dasar yang mudah diakses oleh setiap 

lapisan masyarakat. 

2. Mengupayakan penyediaan pelayanan kesehatan bagi 

ibu dan anak dan memadai melalui peningkatan 

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Menyediakan pembiayaan kesehatan melalui jaminan 

pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. 
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4. Mengupayakan penyediaan layanan kesehatan rumah 

sakit daerah yang aman, bertanggung jawab dan 

manusiawi. 

5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas  bagi seluruh 

masyarakat; 

6. Menyediakan tenaga pendidik di semua jenjang 

pendidikan sesuai dengan standart kompetensi. 

7. Menyediakan fasilitas layanan pendidikan menengah 

umum dan kejuruan dalam rangka penyiapan tenaga 

kerja yang siap pakai. 

8. Meningkatkan peranan generasi muda di berbagai 

bidang.   

9. Meningkatkan prestasi kepemudaan dan  olahraga. 

 

MISI 8:  Pemberdayaan perempuan, kaum rentan sosial dan 

perlindungan anak, Penanggulangan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan kesempatan 

berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan 

kualitas hidup. 

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam 

rangka penegakan hukum dan perindungan perempuan 

dan anak.  

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat,  dunia usaha, 

perguruan tinggi serta berbagai elemen terkait dalam 

upaya penanganan dan penanggulangan penyandang 
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masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kaum rentan 

sosial. 

 

B. Arah pembangunan lima tahunan ke II ( Tahun 2010-2014) 

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan kota yang baik, 

melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan handal, 

dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan sarana  dan prasarana untuk  

peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur.  

2. Meningkatkan sistem informasi dan manajemen 

pengembangan SDM aparatur.  

3. Mengembangkan sistem penegakan disiplin dan tingkat 

kinerja SDM aparatur menuju aparatur yang bersih dan 

bebas KKN. 

4. Meningkatkan kualitas pada setiap unit pelayanan 

publik dan efisiensi prosedur pelayanan publik berbasis 

TIK. 

5. Meningkatkan  pelayanan publik yang prima pada 

semua unit pelayanan dan SKPD. 

6. Meningkatkan  sistem perencanan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan berbasis TIK.  

7. Meningkatkan upaya pengendalian ketentraman dan 

ketertiban yang dapat menjamin keamanan 

masyarakat.  

 
Misi 2 :Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi 

serta berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan dan 

berkelanjutan, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai 

berikut : 
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1. Mengembangkan  sistem transportasi yang memadai  

untuk mendukung pemanfaatan ruang yang optimal dan 

kemudahan mobilitas antar wilayah perkotaan.  

2. Mengembangkan   infrastruktur jalan untuk 

mengembangkan aksesibitas wilayah Kota Surabaya. 

3. Menata  dan  mengembangkan kawasan perdagangan 

dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

keseimbangan antara kawasan budidaya dan lindung 

secara proporsional. 

4. Mengendalikan kegiatan pada kawasan rawan bencana   

untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan binaan 

dan alami. 

5. Meningkatkan upaya pelestarian dan pengelolaan 

kawasan pesisir serta peran masyarakat pesisir dalam 

pengembangan kawasan pesisir 

 

Misi 3 : Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana 

berbasis ekologi, dengan arah kebijakan pembangunan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan 

jasa nasional yang kompetitif dan memadai. 

2. Mengembangkan  pelabuhan dan fasilitas 

pendukungnya yang mampu melayani perdagangan 

antar pulau dan internasional. 

3. Mengembangkan  sistem jaringan jalan arteri primer 

dan sekunder untuk mendukung mobilitas Kota 

Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa 

4. Menyediakan  Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) 
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yang memberikan layanan murah, aman, nyaman, 

efisien, efektif dan handal didukung dengan penerapan 

jalur kendaraan tidak bermotor. 

5. Mengembangkan  sistem jaringan transportasi 

intermoda dan antarmoda. yang terintegrasi didukung 

sarana dan prasarana transportasi yang memadai. 

6. Menyediakan dan mengembangkan  sarana dan 

prasarana drainase kota dan sistem sanitasi yang 

terintegrasi. 

7. Mengoptimalkan peran dan fungsi RTH serta 

pembenahan, pengawasan dan pengendalian 

lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

kota.  

8. Melibatkan masyarakat  dan pemerintah dalam setiap 

kegiatan penanganan bencana perkotaan. 

9. Menyediakan sarana prasarana pencegahan, mitigasi 

dan penanganan bencana perkotaan.  

10. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada 

kawasan lindung dalam rangka pencegahan dan 

mitigasi   bencana perkotaan.   

11. Mengembangkan  dan memanfaatkan energi alternatif 

yang ramah Iingkungan. 

12. Meningkatkan  pengawasan dan pengendalian 

pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya air.  

13. Meningkatkan  pengawasan dan pengendalian 

pencemaran dan perusakan lingkungan dan mencegah 

degradasi kualitas dan kuantitas SDA terbarukan. 
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14. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan 

permukiman dengan menyediakan sarana prasarana 

dasar. 

15. Mengoptimalkan kualitas dan fungsi RTH publik dan 

privat kota.  

16. Meningkatkan penanganan sampah secara terpadu 

yang didukung oleh teknologi pengolahan sampah dan 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 

 

MISI 4:  Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi 

ekonomi lokal yang mandiri, dengan arah kebijakan 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengelolaan sumber penerimaan  daerah 

secara efektif dan efisien. 

2. Mengembangkan kualifikasi dan kinerja  SDM 

pengelola keuangan daerah.  

3. Mewujudkan konsep tata kelola pemerintahan 

wirausaha. 

4. Memperkuat  kompetensi serta daya saing pelaku 

Koperasi-UMKM serta memperluas jaringan kerjasama 

antar pelaku usaha.  

5. Meningkatkan level standarisasi mutu, kualitas dan 

paten produk untuk mendorong penciptaan daya saing.  

6. Mewujudkan sinergitas program kerja dan rencana 

tindak antara pemerintah dengan unsur intelektual dan 

pelaku usaha, dalam mempercepat pertumbuhan 

industri kreatif. 

7. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung 
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termasuk akses ke sumber daya produktif. 

8. Meningkatkan kualitas obyek wisata.  

9. Mengembangkan even seni budaya untuk 

meningkatkan daya tarik wisata. 

10. Meningkatkan kualitas promosi wisata.  

11. Meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang 

kepariwisataan. 

 

MISI 5:  Mewujudkan  kerja sama yang sinergis dalam 

menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan beretika, 

dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan 

dengan wilayah-wilayah sekitar dalam upaya 

penggalian potensi perdagangan dan jasa. 

2. Mengembangkan kemitraaan antara pemerintah daerah 

dan swasta melalui pelibatan koperasi-UMKM yang 

menyertakan masyarakat. 

 

MISI 6:  Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial 

warga kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

setiap tahapan pembangunan, dengan arah kebijakan 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi 

masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya 

lokal dan mendorong pengembangan industri kreatif. 

2. Meningkatkan  fasilitas apresiasi budaya masyarakat 

dalam rangka mengembangkan aktifitas seni dan 

budaya lokal. 
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3. Mengembangkan pelestarian bangunan dan kawasan  

cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap 

warisan budaya.  

4. Mengembangkan  kualitas lembaga/ organisasi 

kemasyarakatan dalam pengembangan seni budaya 

lokal.  

5. Mengembangkan peran kelembagaan masyarakat 

dalam pengembangan modal sosial masyarakat melalui 

pengembangan jati diri dan nilai-nilai sosial. 

6. Meningkatkan  partisipasi  dan peran serta masyarakat 

dalam setiap tahapan pembangunan.   

 

MISI 7: Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan dan 

kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, 

dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana 

kesehatan yang mudah diakses oleh setiap lapisan 

masyarakat. 

2. Meningkatkan penyediaan pelayanan kesehatan bagi 

ibu dan anak yang memadai melalui peningkatan 

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui jaminan 

pelayanan kesehatan 

4. Mengupayakan penyediaan layanan kesehatan rumah 

sakit daerah yang aman, bertanggung jawab dan 

manusiawi. 

5. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas  bagi 

seluruh masyarakat. 
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di 

semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart 

kompetensi. 

7. Mewujudkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif 

dan menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. 

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan 

pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam 

rangka penyiapan tenaga kerja yang siap pakai. 

9. Menjalin kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan 

industri dalam rangka penyerapan dan pemenuhan 

tenaga kerja dari pendidikan menengah umum dan 

kejuruan. 

10. Meningkatkan potensi dan prestasi generasi muda 

dalam berbagai bidang  

11. Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga 

melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga.  

 

MISI 8:  Pemberdayaan perempuan, kaum rentan sosial dan 

perlindungan anak, Penanggulangan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan kesetaraan gender dan kesempatan 

berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan 

kualitas hidup. 

2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan SDM 

dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan 

perempuan dan anak. 
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3. Mengembangkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, 

perguruan tinggi serta berbagai elemen terkait dalam 

upaya penanggulangan dan penurunan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kaum rentan 

sosial. 

 
C. Arah pembangunan lima tahunan ke III (Tahun 2015-2019) 

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan kota yang baik, 

melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan handal, 

dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 

1. Memantapkan sarana dan prasarana untuk 

peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

2. Mengembangkan  sistem informasi dan manajemen  

pengembangan SDM aparatur.  

3. Memantapkan sistem penegakan disiplin dan tingkat 

kinerja SDM aparatur menuju aparatur yang bersih dan 

bebas KKN.  

4. Memantapkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 

berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

5. Memantapkan  pelayanan publik  yang prima  pada 

semua unit pelayanan dan SKPD. 

6. Memantapkan  sistem perencanan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan berbasis TIK.  

7. Memantapkan upaya pengendalian ketentraman dan 

ketertiban yang dapat menjamin keamanan 

masyarakat.  
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Misi 2 : Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi 

serta berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan dan 

berkelanjutan, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Mengintegrasikan  sistem transportasi  yang memadai  

untuk mendukung pemanfaatan ruang yang optimal dan 

kemudahan mobilitas antar wilayah perkotaan. 

2. Meningkatkan   kualitas infrastruktur jalan untuk 

mengembangkan aksesibilitas wilayah Kota Surabaya.  

3. Mengelola/manajemen kawasan perdagangan dan jasa 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

keseimbangan antara kawasan budidaya dan lindung 

secara proporsional. 

4. Meningkatkan  pengawasan dan pengendalian 

kawasan  rawan bencana untuk mewujudkan 

keseimbangan lingkungan binaan dan alami. 

5. Mengembangkan upaya pelestarian dan pengelolaan 

kawasan pesisir. 

 

Misi 3 : Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana 

berbasis ekologi, dengan arah kebijakan pembangunan 

sebagai berikut: 

1. Memantapkan sarana dan prasarana perdagangan dan 

jasa nasional yang kompetitif dan memadai. 

2. Meningkatkan kinerja pelabuhan yang mampu melayani 

perdagangan antar pulau dan internasional. 

3. Mengintegrasikan kawasan pelabuhan di Kota 

Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan disekitarnya. 



RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 V - 30

4. Mengoptimalkan  peran sistem jaringan transportasi 

intermoda dan antarmoda angkutan dan antar wilayah 

secara terpadu. 

5. Meningkatkan peran  Sistem Angkutan Umum Massal 

(SAUM) yang memberikan layanan murah, aman, 

nyaman, efisien, efektif dan handal didukung dengan 

penerapan jalur kendaraan tidak bermotor. 

6. Meningkatkan layanan sistem transportasi intermoda 

dan antar moda dengan didukung traffic demand 

management. 

7. Mengoptimalkan kinerja sarana dan prasarana drainase 

kota dan sistem sanitasi yang terintegrasi. 

8. Memantapkan peran dan fungsi RTH serta 

pembenahan, pengawasan dan pengendalian 

lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

kota. 

9. Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat serta 

sarana prasarana pencegahan, mitigasi dan 

penanganan bencana perkotaan.  

10. Meningkatkan  upaya pengembangan dan pemanfaatan 

energi alternatif yang ramah Iingkungan. 

11. Mengoptimalkan  pengelolaan sumber daya air. 

12. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam yang 

terbarukan secara terintegrasi dan seimbang dengan 

memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan 

kemampuan pemulihannya. 

13. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan 

permukiman dengan mengelola sarana prasarana 
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dasar.  

14. Mengembangkan penanganan sampah secara terpadu 

didukung teknologi pengolahan sampah dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 

MISI 4:  Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi 

ekonomi lokal yang mandiri, dengan arah kebijakan 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaaan 

sumber penerimaan  daerah secara efektif dan efisien. 

2. Meningkatkan kualifikasi dan kinerja SDM pengelola 

keuangan daerah  

3. Mengembangkan konsep tata kelola pemerintahan 

wirausaha. 

4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku 

Koperasi-UMKM dalam mengeksplorasi dan 

memanfaatkan setiap peluang usaha baru melalui dan 

kerja sama dengan pelaku usaha besar.  

5. Mengoptimalkan kepemilikan kepemilikan dan level 

stadarisasi mutu, kualitas dan paten produk serta 

mendorong penciptaan inovasi produk.  

6. Meningkatkan sinergitas program kerja dan rencana 

tindak antara pemerintah dengan unsur intelektual dan 

pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif.  

7. Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana pendukung 

termasuk akses ke sumber daya produktif. 

8. Meningkatkan pengembangan obyek wisata dalam 

rangka pengembangan Pendapatan Asli Daerah. 
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9. Mengoptimalkan kualitas even seni budaya untuk 

meningkatkan daya tarik wisata. 

10. Mengoptimalkan kualitas promosi wisata. 

11. Mengoptimalkan sarana prasarana penunjang 

kepariwisataan. 

 

MISI 5: Mewujudkan  kerja sama yang sinergis dalam 

menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan beretika, 

dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan  kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan wilayah-wilayah lain dalam 

skala nasional. 

2. Mengintregrasikan kemitraaan antara pemerintah 

daerah dan swasta melalui pelibatan koperasi-UMKM 

yang menyertakan masyarakat, dengan  

menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah untuk 

mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha. 

 

MISI 6:  Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial 

warga kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

setiap tahapan pembangunan, dengan arah kebijakan 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Memantapkan kemampuan dan kompetensi 

masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya 

lokal serta mendorong pengembangan industri kreatif. 

2. Mengembangkan fasilitas apresiasi seni dan budaya 

masyarakat yang berkarakter lokal.  

3. Meningkatkan pelestarian bangunan dan kawasan 
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cagar budaya  sebagai bentuk apresiasi terhadap 

warisan budaya dan sebagai obyek wisata.  

4. Memperkuat peran strategis lembaga/ organisasi 

kemasyarakatan dalam pengembangan seni budaya 

lokal. 

5. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam 

pengembangan modal sosial masyarakat. 

6. Memantapkan  partisipasi dan peran serta masyarakat 

dalam setiap tahapan pembangunan.   

 

MISI 7: Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan dan 

kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, 

dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 

1. Menjamin pemenuhan dan pemerataan sarana 

prasarana kesehatan yang berkualitas dan mudah 

dijangkau oleh masyarakat. 

2. Memantapkan  penyediaan pelayanan kesehatan bagi 

ibu dan anak yang memadai untuk menurunkan angka 

kematian bayi, angka kematian ibu, dan penurunan 

prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk. 

3. Meningkatkan keterjangkauan, pemerataan, keamanan 

dan mutu pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. 

4. Membentuk sumber daya rumah sakit daerah yang 

profesional, produktif serta berkomitmen tinggi dalam 

hal pemberian pelayanan rumah sakit yang berkualitas. 

5. Memantapkan pendidikan yang berkualitas  bagi 

seluruh masyarakat. 
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6. Memantapkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di 

semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart 

kompetensi. 

7. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang 

kreatif, inovatif dan menyenangkan dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.  

8. Memantapkan kualitas dan kuantitas layanan 

pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam 

rangka penyiapan tenaga kerja yang siap pakai. 

9. Meningkatkan  kerjasama kemitraan dengan dunia 

usaha dan industri dalam rangka penyerapan dan 

pemenuhan tenaga kerja dari pendidikan menengah 

umum dan kejuruan. 

10. Memantapkan  prestasi kepemudaan dan olahraga 

yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia.  

 

MISI 8:  Pemberdayaan perempuan, kaum rentan sosial dan 

perlindungan anak, Penanggulangan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Memantapkan kesetaraan gender dan kesempatan 

berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan 

kualitas hidup  

2. Memantapkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam 

rangka penegakan hukum dan perlindungan 

perempuan dan anak 
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3. Memantapkan  partisipasi masyarakat dunia usaha, 

perguruan tinggi serta berbagai elemen terkait dalam 

upaya penanggulangan dan penurunan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kaum rentan 

sosial 

 
D. Arah pembangunan lima tahunan Ke IV (Tahun 2020-2024) 

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan kota yang baik, 

melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan handal, 

dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 

1. Mempertahankan kualitas dan kompetensi SDM 

aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik 

2. Memantapkan sistem informasi dan manajemen  

pengembangan SDM aparatur  

3. Mempertahankan sistem penegakan disiplin dan tingkat 

kinerja SDM aparatur berbasis TIK menuju aparatur 

yang bersih dan bebas KKN  

4. Mempertahankan kualitas dan kuantitas pelayanan 

publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah 

oleh seluruh lapisan masyarakat 

5. Mempertahankan kualitas  pelayanan publik  yang 

prima  pada semua unit pelayanan dan SKPD. 

6. Mempertahankan sistem perencanan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan berbasis TIK yang 

terintegrasi. 

7. Mempertahankan upaya pengendalian ketentraman 

dan ketertiban yang dapat menjamin keamanan 

masyarakat.  
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Misi 2 : Mewujudkan penataan ruang yang berbasis ekologi 

serta berorientasi pada prinsip-prinsip berkeadilan dan 

berkelanjutan, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Memantapkan integrasi sistem transportasi  darat, laut, 

udara untuk mendukung pemanfaatan ruang yang 

optimal dan kemudahan mobilitas antar wilayah 

perkotaan. 

2. Memantapkan infrastruktur jalan untuk 

mengembangkan aksesibitas wilayah Kota Surabaya. 

3. Memantapkan fungsi pengelolaan kawasan 

perdagangan dan jasa untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan keseimbangan antara kawasan budidaya 

dan lindung secara proporsional. 

4. Berkurangnya kawasan rawan bencana untuk 

mewujudkan keseimbangan lingkungan binaan dan 

alami. 

5. Mengoptimalkan upaya  pelestarian dan pengelolaan 

kawasan pesisir. 

 

 

Misi 3 : Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana 

berbasis ekologi, dengan arah kebijakan pembangunan 

sebagai berikut: 

1. Memantapkan sarana dan prasarana perdagangan dan 

jasa nasional yang kompetitif dan memadai. 

2. Mengintegrasikan kawasan pelabuhan di Kota 

Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan disekitanya 
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untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas koleksi dan 

distribusi barang dan penumpang. 

3. Memantapkan  peran pelabuhan yang mampu melayani 

perdagangan antar pulau dan internasional. 

4. Memantapkan  peran sistem jaringan transportasi 

intermoda dan antar moda angkutan dan antar wilayah 

secara terpadu.  

5. Memantapkan  peran  Sistem Angkutan Umum Massal 

(SAUM) yang memberikan layanan murah, aman, 

nyaman, efisien, efektif dan handal. 

6. Memantapkan keterpaduan intermoda dan antarmoda 

untuk menciptakan sistem transportasi yang 

berkelanjutan. 

7. Memantapkan kinerja sarana dan prasarana drainase 

kota dan sistem sanitasi yang terintegrasi. 

8. Memantapkan peran dan fungsi RTH serta 

pembenahan, pengawasan dan pengendalian 

lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

kota. 

9. Memantapkan kualitas partisipasi masyarakat serta 

sarana prasarana pencegahan, mitigasi dan 

penanganan bencana perkotaan. 

10. Memantapkan  upaya pengembangan dan 

pemanfaatan energi alternatif yang ramah Iingkungan. 

11. Menjaga dan mempertahankan kualitas sumber daya 

air. 

12. Memantapkan pemanfaatan sumber daya alam yang 

terbarukan secara terintegrasi dan seimbang dengan 
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memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan 

kemampuan pemulihannya. 

13. Menguatkan manajemen pengelolaan sarana prasrana 

dasar yang efisien dan berkelanjutan. 

14. Memantapkan  pengelolaan penanganan sampah 

dengan teknologi berbasis ekologi dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 

 

MISI 4:  Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi 

ekonomi lokal yang mandiri, dengan arah kebijakan 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaaan 

sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien.   

2. Menjaga konsistensi  kualifikasi dan kinerja pengelola 

keuangan daerah.  

3. Memantapkan inovasi tata kelola pemerintahan 

wirausaha.   

4. Memantapkan kemampuan dan keterampilan pelaku 

koperasi-UMKM dalam mengeksplorasi dan 

memanfaatkan setiap peluang usaha  baru melalui 

kerjasama dengan pelaku usaha skala besar. 

5. Menjaga konsistensi kepemilikan dan level stadarisasi 

mutu, kualitas dan paten produk serta meningkatkan 

pengembangan inovasi produk.   

6. Memantapkan sinergitas program kerja dan rencana 

tindak antara pemerintah dengan unsur intelektual dan 

pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif. 

7. Menjaga  kualitas sarana prasarana pendukung 
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termasuk akses ke sumber daya produktif. 

8. Mengoptimalkan pengembangan obyek wisata dalam 

rangka pengembangan Pendapatan Asli Daerah 

9. Menjaga kualitas even seni budaya untuk 

meningkatkan daya tarik wisata. 

10. Mengoptimalkan kualitas promosi wisata.  

11. Memantapkan sarana prasarana penunjang 

kepariwisataan. 

 

MISI 5 : Mewujudkan  kerja sama yang sinergis dalam 

menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan beretika, 

dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan  kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan wilayah-wilayah lain dalam 

skala nasional  

2. Memantapkan intregasi  kemitraaan antara pemerintah 

daerah dan swasta melalui pelibatan Koperasi-UMKM 

yang menyertakan masyarakat sehingga meningkatkan 

sosialisasi dan promosi potensi daerah yang 

berpeluang dimitrakan dengan swasta. 

 

MISI 6 :  Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal sosial 

warga kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

setiap tahapan pembangunan, dengan arah kebijakan 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Mempertahankan kemampuan dan kompetensi 

masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya 

lokal serta memantapkan pengembangan industri 

kreatif. 
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2. Mengoptimalkan peran dan fungsi fasilitas apresiasi 

seni dan budaya masyarakat untuk meningkatkan 

pengembangan budaya lokal. 

3. Memantapkan upaya pelestarian kawasan cagar 

budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan 

budaya dan obyek wisata. 

4. Memantapkan peran lembaga / organisasi masyarakat 

dalam pengembangan seni budaya lokal dan modal 

sosial masyarakat. 

5. Memantapkan partisipasi dan peran serta masyarakat 

dalam setiap tahapan pembangunan. 

 

MISI 7 : Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan 

dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan 

masyarakat, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Menjamin pemenuhan dan pemerataan sarana 

prasarana kesehatan yang berkualitas dan mudah 

dijangkau oleh masyarakat. 

2. Memantapkan inovasi secara berkelanjutan dalam 

rangka penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan 

anak untuk menurunkan   angka kematian bayi, angka 

kematian ibu, dan penurunan prevalensi balita gizi 

kurang dan gizi buruk. 

3. Menjamin terwujudnya keterjangkauan, pemerataan, 

keamanan dan mutu pelayanan jaminan kesehatan 

masyarakat. 

4. Membangun kemitraan yang harmonis dengan institusi 
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kesehatan lainnya. 

5. Mempertahankan pendidikan yang berkualitas  bagi 

seluruh masyarakat. 

6. Mempertahankan kualitas dan kuantitas tenaga 

pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai dengan 

standart kompetensi. 

7. Menjaga kualitas  proses pembelajaran yang kreatif, 

inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar. 

8. Menjaga kualitas dan kuantitas layanan pendidikan 

menengah umum dan kejuruan dalam rangka 

penyiapan tenaga kerja yang siap pakai. 

9. Menjaga  kerjasama kemitraan dengan dunia usaha 

dan industri dalam rangka penyerapan dan pemenuhan 

tenaga kerja dari pendidikan menengah umum dan 

kejuruan. 

10. Mempertahankan  prestasi kepemudaan dan olahraga 

yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia. 

 

MISI 8 :  Pemberdayaan perempuan, kaum rentan sosial dan 

perlindungan anak, Penanggulangan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Menjamin terwujudnya  kesetaraan gender dan 

kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka 

peningkatan kualitas hidup. 
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2. Mempertahankan kapasitas kelembagaan dan SDM 

dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan 

perempuan dan anak. 

3. Mempertahankan  partisipasi masyarakat dunia usaha, 

perguruan tinggi serta berbagai elemen terkait dalam 

upaya penanggulangan dan penurunan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kaum rentan 

sosial. 

 

5.1.3.  Sasaran pokok Pembangunan Lima Tahunan 

A.  Sasaran pokok periode lima tahunan pertama 

Pentahapan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 

kota Surabaya ditetapkan berdasarkan rancangan 

pencapaian pembangunan pada setiap periode lima tahunan.  

Tahapan pertama;  Periode lima tahunan pertama (tahun 

2005-2009) sebagai periode dasar pengembangan kota 

Surabaya. Sasaran pokok  pembangunan periode lima 

tahunan pertama telah dilalui dan menjadi dasar dalam 

pengembangan Kota Surabaya hingga tahun 2025. Sasaran 

pokok pembangunan jangka panjang Kota Surabaya pada 

periode lima tahunan pertama untuk setiap misi dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

 

1. Sasaran pokok Misi 1 : (1) Terwujudnya ketersediaan 

sarana  dan prasarana yang dibutuhkan oleh SDM 

aparatur dalam pemanfaatan TIK; (2) Terwujudnya 

peningkatan profesionalisme SDM Aparatur secara 

terpadu dan berkelanjutan, melalui reformasi birokrasi; 
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(3) Terwujudnya penegakkan disiplin SDM aparatur 

menuju SDM aparatur yang bersih dan bebas KKN; (4) 

Terwujudnya pembangunan Unit pelayanan Publik 

yang berbasis TIK: (5) Terwujudnya ketersediaan 

pelayanan publik yang prima berstandar operasional  

(SOP) pada unit pelayanan  dan/atau  SKPD; (6) 

Terwujudnya peningkatan tertib administrasi dan 

kelengkapan dokumen perencanan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan; (7) Terwujudnya 

sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan berbasis partisipasi 

masyarakat; (8) Terwujudnya pengembangan upaya 

pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat 

melalui pemanfaatan TIK dalam rangka mendukung 

terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif. 

2. Sasaran pokok Misi 2: (1) Terwujudkannya Kota 

surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa yang 

kompetitif di tingkat nasional; Surabaya sebagai Pusat 

Kegiatan Nasional dan pusat pengembangan wilayah 

timur Indonesia merupakan modal dasar sebagai pintu 

gerbang Jawa Timur sebagai pusat perdagangan dan 

jasa, yang ditandai dengan: (2) Tersedianya sistem 

transportasi yang memadahi untuk menjamin 

kemudahan aksesibilitas dan pemerataan jangkauan 

pelayanan transportasi; (3) Teresedianya infrastruktur 

jalan untuk mengembangkan aksesibitas wilayah Kota 

Surabaya: (4) Teridentifikasinya  dan ditetapkannya 

kawasan strategis kota dalam sudut kepentingan 

ekonomi; (5) Teridentifikasinya persebaran kawasan 
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rawan bencana; (6) Penetapan fungsi lindung dan 

fungsi budidaya  di Kota Surabaya untuk mendukung 

fungsi ekologis 

3. Sasaran pokok Misi 3: (1) Tersedianya  sarana dan 

prasarana perdagangan dan Jasa nasional yang 

kompetitif dan memadai; (2) Pemerataan fasilitas 

perdagangan untuk meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan sarana prasarana transportasi kota untuk 

mendukung perdagangan dan jasa nasionaL, dalam 

rangka tercapainya peningkatan layanan jalan untuk 

mendukung mobilitas Surabaya sebagai kota 

perdagangan dan jasa: (3) Tersedianya sarana dan 

prasarana drainase kota dalam upaya pengendalian 

banjir, melalui peningkatan  kualitas lingkungan dengan 

pembenahan, pengawasan, dan pengendalian  sanitasi 

lingkungan dan RTH serta penyediaan sarana 

prasarana pendukung pencegahan dan  mitigasi 

bencana perkotaan secara berkelanjutan: (4) 

Terwujudnya perangkat dan mekanisme pengawasan 

dan pengendalian kegiatan pada kawasan lindung, 

serta penanganan pencemaran lingkungan  dalam 

rangka pencegahan dan mitigasi   bencana perkotaan: 

(5) Terealisasinya pengembangan dan penggunaan   

energi alternatif yang ramah Iingkungan, serta 

pengawasan dan pengendalian sumberdaya air untuk 

meningkatkan kualitas sumberday air melalui 

pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang 

berpotensi menimbulkan pencemaran dan menurunkan 
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kualitas SDA (termasuk tanah, air, lahan, udara, 

sampah): (6) Teridentifikasinya persebaran kawasan 

dan peningkatan kualitas lingkungan tidak layak huni 

serta penyediaan  dan pengembangan Ruang Terbuka 

Hijau publik dan  privat, serta penanganan sampah 

secara terpadu, melalui upaya peningkatan partisipasi 

masyarakat (program 3R) dalam pengelolaan 

lingkungan. 

4. Sasaran pokok Misi 4: (1) Terwujudnya peningkatan  

pengelolaan sumber penerimaan  daerah secara efektif 

dan efisien, didukung dengan peningkatan kualifikasi 

SDM pengelola keuangan daerah; (2) Tersedianya 

standar dan system informasi akuntansi pengelolaaan 

keuangan daerah untuk mendorong atmosfer tata 

kelola pemerintahan yang berwawasan wirausaha 

(entrepreneurship goverment); (3) Terwujudnya 

peningkatan kompetensi serta daya saing SDM 

Koperasi – UMKM yang mampu menstimulasi 

munculnya kerjasama bisnis antar pelaku usaha: (4) 

Tersedianya standarisasi mutu, kualitas dan paten 

produk untuk meningkatkan dan memperluas akses 

serta pangsa pasar dalam mewujudkan sinergitas 

program kerja dan rencana tindak antara pemerintah 

dengan unsur intelektual dan pelaku usaha dalam 

pengembangan industri kreatif; (5) Terwujudnya 

peningkatan obyek-obyek wisata yang potensial 

sebagai destinasi wisata, melalui kesiapan 

pengembangan event-event wisata untuk 

meningkatkan daya tarik wisata, dan pengembangan 
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promosi dan agenda wisata unggulan didukung dengan 

tersedianya sarana prasarana penunjang pariwisata 

dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata 

5. Sasaran pokok Misi 5: (1) Berkembangnya potensi 

perdagangan dan jasa dengan wilayah-wilayah sekitar 

yang dapat menstimulasi munculnya pokok-pokok 

kerjasama untuk pengembangan perdagangan dan 

jasa yang saling menguntungkan; (2) Terwujudnya 

kemitraaan antara pemerintah daerah dengan swasta 

dengan mengembangkan  pelayanan barang dan jasa 

serta pelayanan administratif, dengan menyusun detail 

management design program kemitraan sebagai 

panduan yang mengatur tentang perencanaan, 

pengadaan, penganggaran, pengelolaan dan 

kepemilikan.  

6. Sasaran pokok Misi 6: (1) Terwujudnya peningkayan 

kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk 

mengembangkan seni dan budaya local, yang 

didukung tersedianya fasilitas-fasilitas apresiasi budaya 

masyarakat dalam rangka mengembangkan aktifitas 

seni dan budaya lokal: (2) Teridentifikasinya bangunan 

yang berpotensi dikembangkan sebagai bangunan 

cagar budaya dalam rangka melestarikan nilai budaya 

bangsa: (3) Terwujudnya peningkatan peran 

kelembagaan/organisasi kemasyarakatan dalam 

pengembangan seni budaya lokal yang berjati diri, 

melalui fasilitasi kelembagaan masyarakat dalam 

mengembangkan  modal sosial masyarakat yang 
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berdasar pada nilai-nilai sosial setempat; (4) 

Terwujudnya modal sosial masyarakat, baik dalam 

bentuk interaksi sosial maupun efek sosial masyarakat 

melalui pengembangan nilai-nilai sosial yang berjati 

diri, dalam melalui peningkatan partisipasi dan peran 

aktif masyarakat yang terwakili dari berbagai 

stakeholders dalam setiap tahapan pembangunan;   

7. Sasaran pokok Misi 7: (1) Terwujudnya peningkatan 

ketersediaan dan pemerataan sarana kesehatan dasar 

dan mudah diakses oleh setiap lapisan masyarakat; (2) 

Tersedianya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak 

yang memadai melalui peningkatan promosi kesehatan 

dan pemberdayaan masyarakat; (3) Tersedianya 

pembiayaan kesehatan melalui jaminan pelayanan 

kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat; (4) Terwujudnya pemerataan layanan dan 

fasilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan bagi 

seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan 

SDM yang berdaya saing; (5) Terwujudnya 

ketersediaan tenaga pendidik dan non kependidikan di 

semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart 

kompetensi; (6) Terwujudnya ketersediaan fasilitas 

layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan 

dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang siap pakai; 

(7) Terwujudnya peningkatan peran generasi muda di 

berbagai bidang, serta peningkatan prestasi olahraga.  

8. Sasaran pokok Misi 8: (1) Terwujudnya peningkatan 

penyetaraan gender dan kesempatan berusaha 

perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup; 
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(2) Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan 

dan anak dari berbagai kekerasan dan usaha 

merendahkan harkat  dan martabat kaum perempuan 

dan anak (penurunan angka KDRT); (3) Terwujudnya 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya 

penanganan dan penanggulangan serta penurunan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), 

masyarakat miskin, dan kaum rentan sosial. 

 

B.  Sasaran pokok periode lima tahunan kedua 

Tahapan kedua; periode II (tahun 2010-2014), Periode ini 

merupakan tahapan peningkatan Infrastruktur dan SDM, 

dimana peningkatan kapasitas infrastruktur kota dilakukan 

secara berkelanjutan dan berwawasan ekologis, yang 

diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM dalam arti 

luas. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota 

Surabaya pada periode lima tahunan kedua ditandai dengan: 

 

1. Sasaran pokok Misi 1: (1) Terwujudnya ketersediaan 

sarana  dan prasarana yang dibutuhkan oleh SDM 

aparatur dalam pemanfaatan TIK  dan peningkatan 

kompetensi SDM aparatur bidang TIK; (2) Terwujudnya 

pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja 

secara terpadu dan berkelanjutan: (3) Terwujudnya 

pengembangan  sistem penegakkan disiplin SDM 

aparatur menuju SDM aparatur yang bersih dan bebas 

KKN: (4) Terwujudnya peningkatan kualitas dan 

kuantitas unit pelayanan publik  dan efisiensi prosedur 
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pelayanan publik berbasis TIK; (5) Terwujudnya 

peningkatan pelayanan publik yang berstandar 

Operasional (SOP) pada semua unit pelayanan 

dan/atau SKPD: (6) Terwujudnya peningkatan tertib 

administrasi dan kelengkapan dokumen perencanan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan melalui 

pengembangan infrastruktur  jaringan database 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

pembangunan Kota Surabaya; (7) Terwujudnya 

peningkatan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian pembangunan berbasis TIK dan 

partisipasi masyarakat; (8) Terwujudnya peningkatan 

upaya pengendalian ketentraman dan ketertiban 

masyarakat melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi 

dan terpadu dalam rangka mendukung terwujudnya 

iklim usaha dan investasi yang kondusif. 

2. Sasaran pokok misi 2: (1) Terwujudnya  sistem 

transportasi  darat, laut, udara yang diarahkan untuk 

menjamin kemudahan aksesibilitas dan pemerataan 

jangkauan pelayanan transportasi; (2) Terwujudnya 

infrastruktur jalan untuk mengembangkan aksesibitas 

wilayah Kota Surabaya; (3) Berkembangnya kawasan 

strategis kota dalam sudut kepentingan ekonomi sesuai 

dengan rencana tata ruang; Terkendalinya kegiatan 

pada rawan bencana   yang menimbulkan 

ketidakseimbangan ekologi; serta peningkatan fungsi 

lindung dan budidaya serta peran masyarakat pesisir 

dalam pengembangan kawasan pesisir.  
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3. Sasaran pokok Misi 3: (1) Terwujudnya sarana dan 

prasarana perdagangan dan Jasa nasional yang 

kompetitif dan memadai, dalam pengembangan 

pelabuhan dan fasilitas pendukungnya yang mampu 

melayani perdagangan antar pulau dan internasional 

dengan skala lebih luas; (2) Terwujudnya sistem 

jaringan jalan arteri primer dan sekunder yang mampu 

mengakomodasi  lalulintas, serta Sistem Angkutan 

Umum Massal (SAUM) yang memberikan layanan 

murah, aman, nyaman, efisien, efektif dan handal 

didukung dengan penerapan jalur kendaraan tidak 

bermotor; (3) Terwujudnya sistem transportasi 

intermoda dan antarmoda yang terintegrasi dalam 

keterpaduan jaringan transportasi yang didukung 

perbaikan sarana dan prasarana transportasi; (4) 

Tersedianya sarana prasarana drainase kota yang 

terintegrasi dan berbasi ekologi, dalam meningkatkan 

kualitas lingkungan, pembenahan, pengawasan dan 

pengendalian sistem  pembuangan air buangan ke 

sungai; (5) Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH 

kota yang dapat berfungsi sebagai lahan resapan 

secara berkelanjutan guna mewujudkan Eco city; (6) 

Pelibatan masyarakat  dan pemerintah dalam setiap 

kegiatan penanganan bencana perkotaan, didukung 

dengan ketersediaan sarana prasarana penanganan 

bencana perkotaan sesuai dengan kebutuhan; (7) 

Peningkatan pemanfaatan energi alternatif yang ramah 

Iingkungan, serta peningkatan pengelolaan sumber 
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daya air dan penegakan peraturan  yang tegas bagi 

pelanggaran peraturan lingkungan hidup; (8) 

Peningkatan pengawasan dan pengendalian 

pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga 

mencegah degradasi kualitas dan kuantitas SDA 

terbarukan, dan peningkatan kualitas lingkungan 

permukiman dengan menyediakan sarana prasarana 

dasar; (9) Optimalisasi  kualitas dan fungsi RTH Publik 

dan privat kota, dengan tersdianya sarana prasarana 

penanganan sampah secara terpadu yang didukung 

oleh teknologi pengolahan sampah, partisipasi 

masyarakat (program 3R) dan peraturan daerah yang 

memadai. 

4. Sasaran pokok Misi 4: (1) Optimalisasi pengelolaaan 

sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), bagi 

hasil pajak pusat dan propinsi, didukung  mantapnya  

kualifikasi dan kinerja  SDM pengelola keuangan 

daerah, serta ketersediaan standar dan sistem 

informasi akuntansi pengelolaaan keuangan daerah  

yang terintregasi; (2) Terwujudnya tata kelola 

pemerintah pemerintahan yang berwawasan wirausaha 

(entrepreneurship goverment); (3) Terwujudnya jiwa 

kewirausahaan (entrepreneurship) pelaku UMKM – 

Koperasi serta memperluas jaringan kerjasama bisnis 

antar pelaku usaha dibarengi dengan penibgkatan level 

standarisasi mutu, kualitas dan paten produk untuk 

mendorong penciptaan daya saing di tingkat global; (4) 

Berlangsungnya proses reengineering kelompok 

masyarakat usia produktif, termasuk kelompok 
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masyarakat miskin, dalam mempercepat pertumbuhan 

industri kreatif, didukung dengan peningkatan kualitas 

dan daya dukung sarana prasarana penunjang aktivitas 

perdagangan dan jasa serta fungsi fasilitasi pemerintah 

dalam menjamin aksesibilitas k sumber daya produsktif 

usaha; (5) Peningkatan kualitas obyek-obyek wisata 

untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, 

berkembangnya event – event wisata yang berbasis 

pengembangan potensi local, didukung dengan 

peningkatan kualitas promosi dan agenda wisata yang 

berbasis pengembangan wisata local, serta 

peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang 

pariwisata dan mengembangkan layanan pariwisata 

yang berorientasi pelanggan (customer oriented) 

5. Sasaran pokok Misi 5: (1)  Peningkatan level ikatan 

kerjasama dalam bentuk Memorandum Of 

Understanding (MoU) dengan wilayah-wilayah lain 

dalam skala nasional sebagai wujud komitmen dan 

langkah sinergis pengembangan perdagangan dan 

jasa; (2) Berkembangnya   kemitraaan antara 

pemerintah daerah dengan swasta dengan melibatkan 

usaha kecil menengah serta koperasi agar lebih 

berkembang yang menyertakan masyarakat,yang 

diperjelas hak dan kewajiban masing-masing, termasuk 

juga profit sharing dan resiko yang mungkin timbul 

dalam setiap praktek kemitraan untuk meminimalkan 

kemungkinan terjadinya perselisihan. 

6. Sasaran pokok Misi 6: (1) Peningkatan  kemampuan 
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dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan 

seni dan budaya lokal dan mendorong pengembangan 

industri kreatif; (2) Peningkatan kualitas   fasilitas-

fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat 

berkarakter lokal yang selaras dengan perkembangan 

jaman; (3) Terwujudnya peningkatan upaya  pelestarian 

bangunan cagar budaya dalam rangka melestarikan 

nilai budaya bangsa; (4) Peningkatan  kualitas 

lembaga/ organisasi kemasyarakatan dalam 

pengembangan seni budaya lokal yang berjati diri; (5) 

Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam 

mengembangkan  modal sosial masyarakat yang 

berdasar pada nilai-nilai sosial setempat; (3) 

Berkembangnya modal sosial masyarakat sebagai 

pemerkuat hubungan sosial kemasyarakatan melalui 

pengembangan nilai-nilai sosial dengan 

pengorganisasian institusi dalam rangka memfasilitasi 

komunitas lokal; (4) Peningkatan   partisipasi dan peran 

aktif stakeholders dalam setiap tahapan pembangunan, 

melalui institusionalisasi pelibatan masyarakat dalam 

penentuan kebijakan publik. 

7. Sasaran pokok misi 7: (1) Terwujudnya peningkatan 

pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana 

kesehatan yang didukung dengan ketersediaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan; (2) 

Terwujudnya peningkatan kesehatan ibu, bayi, Balita, 

dan Keluarga Berencana (KB) serta mendorong upaya 

peningkatan kualitas hidup kesehatan berbasis 

masyarakat; (3) Terwujudnya peningkatan pembiayaan 
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kesehatan untuk pemerataan penyediaan jaminan 

pelayanan kesehatan: (4) Terwujudnya ketersediaan 

layanan kesehatan rumah sakit daerah yang aman, 

bertanggung jawab dan manusiawi; (5) Terwujudnya 

peningkatan perluasan aksesibilitas dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas  

bagi seluruh masyarakat; (6) Terwujudnya peningkatan 

kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan non 

kependidikan di semua jenjang pendidikan sesuai 

dengan standart kompetensi; (7) Terwujudnya 

peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan 

menengah umum dan kejuruan dalam rangka 

penyiapan tenaga kerja yang siap pakai, (8) 

Terwujudnya peningkatan potensi dan prestasi 

generasi muda dalam berbagai bidang dan 

mengembangkan kesempatan dan peran serta 

generasi muda secara lebih luas dan merata untuk 

meningkatkan pendidikan dan keterampilan; (9) 

Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga serta 

perluasan  akses masyarakat untuk meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran jasmani melalui peningkatan 

sarana dan prasarana olahraga. 

8. Sasaran pokok Misi 8: (1) Terwujudnya pemberdayaan 

perempuan melalui konsep dan metode belajar sosial 

untuk peningkatan kesempatan berusaha; (2) 

Terwujudnya kemantapan penyetaraan gender dan 

kesempatan berusaha perempuan dalam rangka 

peningkatan kualitas hidup serta mengembangkan 
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kelembagaan, koordinasi, dan jaringan 

pengarustamaan gender dan anak; (3) Terwujudnya 

peningkatan pelayanan terhadap kasus tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) 

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

upaya penanggulangan dan penurunan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS), masyarakat 

miskin, dan kaum rentan sosial;  dan (5) Peningkatan 

peran serta aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan 

tinggi serta berbagai elemen terkait dalam upaya 

penanggulangan dan penurunan PMKS, masyarakat 

miskin, dan kaum rentan sosial. 

 

C.  Sasaran pokok periode lima tahunan ketiga 

Tahapan ketiga; periode III (tahun 2015-2019), Periode 

ketiga ini merupakan periode Pemantapan kapasitas 

pemerintah Kota Surabaya; Peningkatan daya saing yang 

telah dicapai pada periode kedua dengan menempatkan kota 

Surabaya yang kompetitif sampai pada tataran internasional 

akan meningkatkan peran Kota Surabaya baik secara 

regional, nasional maupun internasional. Pada akhir periode 

III sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota 

Surabaya ditandai dengan: 

 

1. Sasaran pokok misi 1: (1) Terwujudnya peningkatan 

ketersediaan sarana dan prasarana TIK serta 

kompetensi SDM aparatur bidang TIK; (2) Terwujudnya 

pembentukan assessment center SDM aparatur 

berbasis kompetensi, (3) Terwujudnya pengembangan  
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sistem penegakkan disiplin SDM aparatur berbasis TIK 

menuju SDM aparatur yang bersih dan bebas KKN, (4) 

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas unit 

pelayanan publik berbasis TIK dan pengembangan 

pelayanan publik berbasis web, (5) Terwujudnya 

pengembangan pelayanan publik yang berstandar 

internasional pada semua unit pelayanan dan /atau 

SKPD, (6) Terwujudnya peningkatan kapasitas  

jaringan databased perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang 

terpadu dan terintegrasi menuju e-governance, (7) 

Terwujudnya peningkatan sinkronisasi perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis 

TIK yang  terakses oleh seluruh lapisan masyarakat, 

(8) Terwujudnya peningkatan upaya pengendalian 

ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui 

pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan terpadu di 

seluruh wilayah Kota Surabaya dalam rangka 

mendukung terwujudnya iklim usaha dan investasi 

yang kondusif  

2. Sasaran Pokok misi 2: (1) Terintegrasinya sistem 

transportasi  darat, laut, udara untuk mendukung 

pemanfaatan ruang yang optimal; (2) Peningkatan 

kualitas infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas 

antar moda secara terpadu dan terintegrasi; (3) 

Terkelolanya kawasan kawasan strategis kota dalam 

sudut kepentingan ekonomi sesuai dengan rencana 

tata ruang; (4) Peningkatan  pengawasan dan 
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pengendalian kawasan sepanjang DAS, rel KA dan 

kawasan pesisir dari kegiatan-kegiatan yang 

mengganggu fungsinya, serta  (5) optimalnya 

pengelolaan kawasan pesisir. 

3. Sasaran pokok misi 3: (1) Peningkatan kinerja 

pelabuhan dan integrasi pelayanan fasilitasnya untuk 

meningkatkan perannya dalam perdagangan antar 

pulau dan internasional; (2) Tersedianya sistem 

jaringan transportasi terpadu dan interkoneksi antar 

moda angkutan dan antar wilayah; (3) Peningkatan 

pelayanan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) 

yang memberikan layanan murah, aman, nyaman, 

efisien, efektif dan handal didukung dengan penerapan 

jalur kendaraan tidak bermotor; (4) Peningkatan 

layanan  sistem transportasi intermoda dan antar moda 

dengan didukung traffic demand management; (5) 

Tersedianya sarana prasarana drainase kota yang 

terintegrasi dan berbasi ekologi; (6) Peningkatan 

kualitas lingkungan permukiman melalui peningkatan 

kinerja sarana prasarana sanitasi dan kesehatan 

lingkungan secara berkelanjutan’ (7) Peningakatn tata 

kelola RTH sesuai dengan peran dan fungsinya secara 

berkelanjutan untuk mewujudkan Eco city; (8) 

Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintah 

dalam mengantisipasi maupun  kegiatan penanganan 

bencana perkotaan, didukung dengan ketersediaan 

sarana prasarana penanganan bencana perkotaan 

sesuai dengan kebutuhan; (9) Peningkatan 

penegakkan  peraturan yang mendukung pengawasan 
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dan pengendalian kegiatan pada kawasan lindung, dan 

kegiatan lain yang dapat menimbulkan bencana 

perkotaan dan  ketidakseimbangan ekologi; (10) 

Peningkatan pemanfaatan energi alternatif yang ramah 

Iingkungan; (11) Optimalnya pengelolaan sumber daya 

air dan penegakan peraturan  yang tegas bagi 

pelanggaran peraturan lingkungan hidup serta 

peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang 

terbarukan secara terintegrasi dan seimbang dengan 

memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan 

kemampuan pemulihannya didukung dengan 

optimalisasi pengelolaan pelayanan prasarana dan 

sarana dasar lingkungan permukiman yang sehat dan 

berkelanjutan; (12) Peningkatan penanganan sampah 

secara terpadu yang didukung oleh teknologi 

pengolahan sampah berbasis ekologi, partisipasi 

masyarakat (program 3R) dan penegakan peraturan 

daerah. 

4. Sasaran pokok Misi 4: (1) Terkelolanya sumber-sumber 

pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak pusat 

dan propinsi, yang didukung dengan konsistensi 

kualitas unggul kinerja  pengelola keuangan daerah 

serta konsistensi implementasi  standar dan sistem 

informasi pengelolaaan keuangan daerah; (2) 

Berkembangnya inovasi dalam pelaksanaan tata kelola 

pemerintah yang berwawasan wirausaha 

(entrepreneurship goverment); (3) Peningkatan 

kemampuan dan skill pelaku UMKM – koperasi dalam 
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mengeksplorasi sekaligus memanfaatkan setiap 

peluang usaha  baru melalui kerjasama sinergis 

dengan pelaku usaha skala besar nasional maupun 

internasional; (4) Peningkatan  kuantitas kepemilikan 

dan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk, 

serta mendorong penciptaan inovasi produk  untuk  

penciptaan daya saing di tingkat global; (5) Optimalnya 

proses reengineering kelompok masyarakat usia 

produktif, termasuk kelompok masyarakat miskin, untuk 

mendorong munculnya industri-industri  kreatif yang 

bernilai tambah serta berdaya saing tinggi; (6) 

Peningkatan kualitas dan daya dukung sarana 

prasarana penunjang aktivitas perdagangan dan jasa 

serta fungsi fasilitasi pemerintah dalam menjamin 

aksesbilitas ke sumber daya produktif usaha; (7) 

Peningkatan kualitas obyek wisata dan 

mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata khusus 

sesuai dengan potensi yang ada, didukung dengan 

kualitas event-event wisata berbasis pengembangan 

potensi lokal untuk meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan, serta peningkatan promosi dan agenda 

wisata yang berkualitas dan berkarakter unik, sehingga 

menarik wisatawan dalam dan luar negeri’ (8) 

Peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang 

pariwisata yang sesuai dengan konsep pengembangan 

kawasan pariwisata dan memperbaiki layanan 

pariwisata yang terintegrasi. 

5. Sasaran pokok misi 5: (1) Peningkatan  jangkauan 

kerjasama yang saling menguntungkan dengan kota-
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kota lain di tataran global untuk memperluas 

aksesibilitas pasar dan menciptakan nilai tambah 

perdagangan dan jasa bagi pertumbuhan ekonomi 

kota; (2) Terintegrasinya kemitraaan antara pemerintah 

daerah dengan swasta dengan melibatkan usaha kecil 

menengah serta koperasi agar lebih berkembang yang 

menyertakan masyarakat, dengan  menyederhanakan 

prosedur dan birokrasi daerah untuk mempermudah 

pelayanan investasi pelaku usaha. 

6. Sasaran pokok misi 6: (1) Peningkatan kemampuan 

dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan 

seni dan budaya lokal serta meningkatkan kualitas  

pengembangan industri kreatif; (2) Peningkatan kinerja  

fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat 

yang berkarakter lokal dan berdaya saing; (3) 

Peningkatan  pelestarian bangunan dan kawasan cagar 

budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan 

budaya yang berdaya tarik wisata; (4) Terwujudnya 

peran strategis lembaga/ organisasi kemasyarakatan 

dalam pengembangan seni budaya lokal yang berjati 

diri dan berdaya saing; (5) Peningkatan peran 

kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan  

modal sosial masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai 

sosial yang berjati diri; (6) Terwujudnya modal sosial 

masyarakat melalui upaya pengembangan nilai-nilai 

sosial yang berjati diri dengan menghubungkan kembali 

titik temu dimensi formal dengan dimensi non formal 

dalam masyarakat; (7) Meningkatnya partisipasi aktif 
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masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, 

melalui institusionalisasi pelibatan masyarakat dalam 

penentuan kebijakan publik.   

7. Sasaran pokok misi 7: (1) Terjaminnya pemenuhan dan 

pemerataan kebutuhan sarana prasarana kesehatan 

yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh 

masyarakat; (2) Terwujudnya kemantapan kualitas 

pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu dan anak 

untuk menurunkan angka kematian bayi, angka 

kematian ibu, dan penurunan prevalensi balita gizi 

kurang dan gizi buruk; (3) Terwujudnya peningkatan 

keterjangkauan, pemerataan, keamanan dan mutu 

pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, (4) 

Terwujudnya pembentukan sumber daya rumah sakit 

daerah yang profesional, produktif serta berkomitmen 

tinggi dalam memberikan pelayanan rumah sakit yang 

berkualitas; (5) Terwujudnya penguatan aksesibilitas 

dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan 

yang berkualitas  bagi seluruh masyarakat; (6) 

Terwujudnya kemantapan  kualitas dan kuantitas 

tenaga pendidik dan non kependidikan di semua 

jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi 

dalam  proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan 

menyenangkan berbasis pada siswa; (7) Terwujudnya 

penguatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan 

menengah umum dan kejuruan dan mengembangkan 

jaringan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka 

peyerapan tenaga kerja; (8) Terwujudnya optimalisasi 

pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan 
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pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang 

memiliki karakter dan wawasan kebangsaan,  

8. Sasaran pokok misi 8: (1) Terwujudnya peningkatan 

pemberdayaan perempuan, diarahkan pada kebijakan 

peningkatan kompetensi gender, dalam rangka 

peningkatan kesempatan berusaha, (2) Terwujudnya 

kemantapan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan 

pengarustamaan gender dan anak dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan 

di segala bidang; (3) Terwujudnya penguatan 

pelayanan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, (4) Terwujudnya penguatan 

peran serta aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan 

tinggi serta berbagai elemen terkait dalam upaya 

penanggulangan dan penurunan PMKS, masyarakat 

miskin, dan kaum rentan sosial. 

 

D.  Sasaran pokok periode lima tahunan keempat 

Tahapan keempat; Periode IV (tahun 2020-2024), Periode 

keempat merupakan periode Pencapaian visi Kota Surabaya; 

sebagai kota perdagangan dan jasa internasional berkarakter 

lokal yang cerdas, bersih manusiawi dan berbasis ekologi. 

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Surabaya 

pada periode lima tahunan keempat ditandai dengan: 

1. Sasaran pokok misi 1: (1) Terwujudnya kemantapan 

kompetensi SDM aparatur bidang TIK dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; (2) 

Terwujudnya kemantapan reformasi birokrasi sistem 
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tata kelola SDM aparatur; (3) Terwujudnya kemantapan 

sistem penegakan disiplin SDM aparatur berbasis TIK 

menuju SDM aparatur yang bersih dan bebas KKN, (4) 

Terwujudnya kemantapan kualitas dan kuantitas 

pelayanan publik menggunakan web yang terakses 

dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, (5) 

Terwujudnya kemantapan pelayanan publik yang 

berstandar internasional pada semua unit pelayanan 

dan /atau SKPD, (6) Terwujudnya kemantapan 

kapasitas jaringan databased perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kota 

Surabaya yang terpadu dan terintegrasi menuju e-

governance,  (7) Terwujudnya kemantapan 

sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan berbasis TIK yang  

terakses dengan mudah oleh seluruh lapisan 

masyarakat, (8) Terwujudnya kemantapan upaya 

pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat 

melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan terpadu 

di seluruh  wilayah  Kota Surabaya dalam  rangka  

mendukung terwujudnya iklim usaha dan investasi 

yang kondusif. 

2. Sasaran pokok Misi 2: (1) Terwujudnya kememantapan 

integrasi sistem transportasi  darat, laut, udara untuk 

mendukung pemanfaatan ruang yang optimal; 

Terwujudnya kemantapan  infrastruktur jalan 

berkualitas yang mendukung mobilitas antar moda 

secara terpadu dan terintegrasi; (3) Terwujudnya 

kemantapan pengelolaan kawasan potensial cepat 
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tumbuh melalui penyediaan sarana dan prasarana 

lingkungan yang handal dan berbasis ekologi untuk 

mewujudkan eco2-city; (4) Terwujudnya kemantapan 

peran kawasan lindung dan kawasan budidaya  yang 

didukung peraturan agar terwujud keseimbangan 

lingkungan binaan dan alami sehingga berpengaruh 

pada berkurangnya kawasan rawan bencana; Serta (5) 

Semakin optimalnya pengelolaan kawasan pesisir. 

3. Sasaran pokok misi 3: (1) Terwujudnya kemantapan 

peran pelabuhan yang mampu melayani perdagangan 

antar pulau dan internasional yang didukung oleh 

kelengkapan sarana prasarana pendukung yang 

handal; (2) Terwujudnya integrasi kawasan pelabuhan 

di Kota Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan 

disekitanya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas 

koleksi dan distribusi barang dan penumpang; (3) 

Tersedianya fasilitas convention dan exhibition 

perdagangan dan jasa yang memadai; Terwujudnya 

optimalisasi peran  Sistem Angkutan Umum Massal 

(SAUM) yang memberikan layanan murah, aman, 

nyaman, efisien, efektif dan handal’ (4) Terwujudnya 

optimalisasi peran sistem jaringan transportasi dan 

interkoneksi antar moda angkutan dan antar wilayah 

secara terpadu; (5) Terwujudnya kemantapan 

keterpaduan intermoda dan antar moda untuk 

menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan; 

Terwujudnya kemantapan kinerja sistem drainase kota 

yang terintegrasi dan berbasi ekologi; (6) Terwujudnya 
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kemantapan sistem  sanitasi dan drainase guna 

meningkatkan kualitas lingkungan kota; (7) 

Terwujudnya kemantapan peran dan fungsi RTH untuk 

mendukung aktivitas dan mewujudkan Eco city; (8) 

Terwujudnya kemantapan Kota Surabaya sebagai kota 

tanggap dan cerdas dalam mitigasi bencana perkotaan 

serta didukung oleh sarana prasarana yang handal; (9) 

Terwujudnya kemantapan peran peraturan bangunan 

dan lingkungan yang berbasis pada upaya mitigasi 

bencana perkotaan; (10) Terwujudnya uptimalisasi 

pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang 

ramah Iingkungan, serta peningkatan kualitas sumber 

daya air; (11) Terwujudnya kemantapan pemanfaatan 

sumber daya alam yang terbarukan secara terintegrasi 

dan seimbang dengan memperhatikan fungsi 

keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya. 

4. Sasaran pokok misi 4: (1) Terwujusnya kemantapan 

pengelolaaan sumber-sumber pendapatan asli daerah 

(PAD), bagi hasil pajak pusat dan propinsi, dengan 

tetap konsisten menjaga  kualitas unggul kinerja 

pengelola keuangan daerah, konsistensi implementasi  

standar dan sistem informasi pengelolaaan keuangan 

daerah, serta konsistensi pelaksanaan tata kelola 

pemerintahan yang berwawasan wirausaha dengan 

terus menerus melakukan inovasi dalam rangka 

penciptaan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola 

kepemerintahan; (2) Terwujudnya peningkatan 

kemampuan dan skill pelaku UMKM -Koperasi dalam 

mengaksplorasi sekaligus memanfaatkan setiap 
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peluang usaha baru melalui kerja sama sinergis 

dengan pelaku usaha besar nasional maupun 

Internasional, konsisten pada peningkatan level 

stadarisasi mutu, kualitas dan paten produk serta 

meningkatkan pengembangan inovasi produk untuk 

memperkuat daya saing di tingkat global; (3) 

Terwujudnya keberlanjutan serta konsistensi kinerja 

industri-industri kreatif yang ada dalam rangka 

memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan 

perekonomian kota secara keseluruhan; (4) 

Terwujudnya kemantapan kualitas dan daya dukung 

sarana prasarana penunjang aktivitas perdagangan 

dan jasa serta fungsi fasilitasi pemerintah dalam 

menjamin aksesbilitas ke sumber daya produktif 

usaha;(5) Terwujudnya optomalisasi pengembangan 

obyek wisata dan kawasan wisata khusus yang 

berkarakter local, didukung dengan peningkatan 

kualitas event-event wisata dalam memberikan 

kontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan, serta 

optimalnya promosi dan agenda wisata yang 

berkualitas dan berkarakter unik, sehingga menarik 

wisatawan dalam dan luar negeri dalam upaya 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; (6) 

Terwujudnya optimalisasi dan keserasian 

pengembangan sarana prasarana penunjang 

pariwisata dengan pengembangan kawasan pariwisata 

dan mengoptimalkan layanan pariwisata yang berdaya 

saing. 
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5. Sasaran pokok misi 5: (1) Terwujudnya kemantapan 

peningkatan kualitas jalinan hubungan kerjasama di 

bidang perdagangan dan jasa dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan 

perdagangan dan jasa; (2) Terwujudnya kemantapan 

intregasi  kemitraaan antara pemerintah daerah dengan 

swasta dengan melibatkan usaha kecil menengah serta 

koperasi agar lebih berkembang yang menyertakan 

masyarakat dengan meningkatkan sosialisasi dan 

promosi potensi daerah yang berpeluang dimitrakan 

dengan swasta. 

6. Sasaran pokok misi 6: (1) Terwujudnya penguatan 

kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk 

mengembangkan seni dan budaya lokal serta 

memantapkan pengembangan industri kreatif; (2) 

Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi fasilitas-

fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat untuk 

meningkatkan aktifitas pengembangan budaya lokal 

yang berdaya saing; (3) Terwujudnya kemantapan 

upaya pelestarian kawasan cagar budaya sebagai 

bentuk apresiasi terhadap warisan budaya yang 

berdaya tarik wisata dan berkarakter lokal; (4) 

Terwujudnya kemantapan peran lembaga / organisasi 

masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas masyarakat 

dalam seni dan budaya sehingga bnerjati diri dan 

berdaya saing; (5) Terwujudbya kemantapan peran 

kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan  

modal sosial masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai 

sosial yang berjati diri; (6) Terwujudnya optimalisasi 
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pembangunan melalui penerapan strategi kebijakan 

publik yang difokuskan pada pengembangan modal 

sosial dan pembenahan fasilitas infrastruktur dalam 

suasana religius dan kultural; (7) Terwujudnya 

kemantapan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap 

tahapan pembangunan, melalui institusionalisasi 

pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan 

publik. 

7. Sasaran pokok misi 7: (1) Terwujudnya kemantapan 

sistem kesehatan yang terintegrasi dan berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, (2) Terwujudnya 

pengembangan inovasi secara berkelanjutan dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi 

kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka 

kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian 

ibu, dan penurunan prevalensi Balita gizi kurang dan 

gizi buruk,  (3) Terjaminnya keterjangkauan, 

pemerataan, keamanan dan mutu pelayanan jaminan 

kesehatan masyarakat, (4) Terwujudnya pembangunan 

kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan 

dengan institusi kesehatan lain, (5) Terwujudnya 

kemantapan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif 

dan menyenangkan berbasis pada siswa (student  

center learning) dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar, (6) Terwujudnya kemantapan 

kualitas layanan pendidikan menengah umum dan 

kejuruan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dunia 

usaha dan industri, (8) Terwujudnya kemantapan 
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pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang 

memiliki karakter kebangsaan  serta memiliki wawasan 

kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. 

8. Sasaran pokok misi 8: (1) Terwujudnya kemantapan 

penyetaraan gender dan kesempatan berusaha 

perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup, 

(2) Terwujudnya optimalisasi kelembagaan, koordinasi, 

dan jaringan pengarustamaan gender dan anak dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

pembangunan di segala bidang, (3) Terwujudnya 

kemantapan pelayanan terhadap kasus tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, (4) 

Terwujudnya kemantapan peran serta aktif masyarakat, 

dunia usaha, perguruan tinggi serta berbagai elemen 

terkait dalam upaya penanggulangan dan penurunan 

PMKS, masyarakat miskin, dan kaum rentan sosial 

 
 
5.2.  Tahapan dan Prioritas 

Pencapaian VISI Rencana Pembangunan Jangka Panjang kota 

Surabaya tahun 2005-2025, merupakan upaya yang 

direncanakan sesuai dengan potensi, serta kondisi kota 

Surabaya menjasi 4 tahapan pembangunan yakni; Periode I 

(tahun 2005-2009); Merupakan periode Dasar Pengembangan 

periode ini telah dilampaui pada pelaksanaan RPJMD 2006-

2010. Periode II (tahun 2010-2014), Periode ini merupakan 

Pemantapan Infrastruktur dan SDM; Periode III (tahun 1915-

2019) merupakan periode Pemantapan Peran Kota Surabaya 
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senbagai kota perdagangan dan jasa internasional; dan Periode 

IV (tahun 2020-2024) sebagai perode pencapaian visi.   

Pentahapan dan prioritas arah kebijakan pembangunan 

dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pencapaian 

masing-masing sasaran pada setiap misi pembangunan. 

Dengan demikian satu sasaran dapat dilakukan dalam satu 

periode lima tahunan, bahkan dapat juga lebih dari satu periode 

pentahapan lima tahunan. Secara lebih terperinci pentahapan 

dan prioritas arah kebijakan pembangunan disajikan dalam table 

5.2. tentang Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) 2005-2025.  

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, 

pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala 

prioritas yang  akan menjadi agenda dalam rencana 

pembangunan jangka menengah sebagai agenda utama Kepala 

Daerah. Tahapan dan skala prioritas mencerminkan urgensi 

permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan 

permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas 

dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu  harus 

berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam 

rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka 

panjang.  

Setiap sasaran pokok  dalam delapan misi pembangunan jangka 

panjang ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. 

Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi 

prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna 

strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, 

tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut 
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Tabel 5.2. 
Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang 

SASARAN POKOK DAN INDIKATOR   
 

Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

1 

Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik 
didukung oleh SDM aparatur 
yang cerdas, kompeten, 
berakhlak, inovatif, kreatif, 
transparan, dapat 
dipertanggungjawabkan dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, 

(1) Terwujudnya peningkatan 
kualitas dan kompetensi SDM 
aparatur  

Kompetensi & kapasitas 
SDM perlu disesuaikan & 
ditingkatkan 

2 2 3 4 
Kompetensi & kapasitas sesuai dengan 
Tupoksi. 

(2) Terbentuknya sistem informasi 
dan manajemen 
pengembangan SDM aparatur  

Pola rekruitmen dan 
jenjang karier perlu 
dikembangkan. 

2 2 3 4 
Pola rekruitmen dan jenjang karier lebih 
efektiv. 

(3) Meningkatnya disiplin dan 
kinerja SDM aparatur 

Masih terdapat SDM 
pelaku  pelanggaran 
disiplin. 

2 2 3 4 
Zero tolerance terhadap pelanggaran 
disiplin. 

2 
Terwujudnya Pelayanan publik 
prima yang berbasis TIK 

(1) Terwujudnya peningkatan 
kualitas pelayanan pada setiap 
unit pelayanan publik  

Sebagian SKPD 
pelayanan publik sudah 
bersertifikat ISO 

2 2 3 4 Seluruh Pelayanan publik cepat dan 
responsif bersertifikat ISO 

(2) Terwujudnya pelayanan publik 
berbasis TIK yang dapat 
diakses dengan mudah oleh 
seluruh lapisan masyarakat . 

Sebagian SKPD 
pelayanan publik 
menggunakan sistem 
online ( website ) 

2 2 2 3 
Semua pelayanan publik menggunakan 
sistem online ( website ) 

3 

Terwujudnya peningkatan 
efektivitas perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian 
pembangunan 

(1) Terwujudnya sistem 
perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian pembangunan 
berbasis TIK  

Sebagian sistem 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pengendalian berbasis 
TIK (online) 

2 2 2 3 
semua sistem perencanaan, pelaksanaan 
dan pengendalian berbasis TIK (online) 

(2) Terwujudnya sistem 
perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian pembangunan 
Kota Surabaya yang 
terintegrasi. 

Perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pengendalian 
pembangunan masih 
memerlukan pola 
integrasi antar sektor 

2 3 4 4 
Perencanaan yang Aplikatif, pelaksanaan 
tepat waktu dan nol pelanggaran 
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Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

4 

Terwujudnya sistem 
pengendalian ketentraman dan 
ketertiban masyarakat kota yang 
terpadu dan terintegrasi 

(1) Terwujudnya ketentraman dan 
ketertiban yang dapat 
menjamin keamanan 
masyarakat.  

Masih terdapat tindak 
pelanggaran disiplin, 
kriminal.  

2 2 2 3 Aparat dan warga yang disiplin dan patuh 
pada aturan 

5 

Terwujudnya penataan ruang 
kota yang optimal melalui 
integrasi perencanaan sistem 
transportasi yang memadai, 

(1) Terintegrasinya sistem 
transportasi  darat, laut dan 
udara yang dapat  mendukung 
terwujudnya pemanfaatan 
ruang yang optimal dan 
kemudahan mobilitas antar 
wilayah perkotaan.  

Masih terjadi kemacetan, 
ketidaknyamanan dan 
ketidak amanan dalam 
transportasi 

2 2 3 4 
Transportasi yang lancar, murah, nyaman 
dan aman 

6 

Terwujudnya kawasan 
perdagangan dan jasa yang 
berorientasi pada kelestarian 
lingkungan 

(1) Meningkatnya peran kawasan 
perdagangan dan jasa  dalam 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi dan keseimbangan 
antara kawasan budidaya dan 
lindung secara proporsional,  

Orientasi masih terkesan 
semata-mata pada 
pertumbuhan ekonomi 

2 2 3 3 
Tersedianya fasilitas dagang & jasa yang 
cukup tanpa mengganggu kawasan 
lindung 

(2) Meningkatnya kualitas 
pengelolaan kawasan 
perdagangan dan jasa 
berwawasan lingkungan untuk 
mewujudkan eco2-city. 

kawasan perdagangan & 
jasa banyak yang tidak 
teratur dan tdp 
pencemaran lingkungan  

2 2 3 3 Fasilitas dagang & jasa yang hemat energi 
dgn lingkungan hijau 

7 
Berkurangnya  kawasan rawan 
bencana dan resiko bencana 

(1) Meningkatnya   kegiatan 
pengendalian pada kawasan 
rawan bencana untuk 
mewujudkan keseimbangan 
antara lingkungan binaan dan 
alami sehingga kawasan rawan 
bencana menjadi berkurang ;  

Pada beberapa kawasan 
masih rawan bencana 
banjir dan kebakaran 

2 2 2 3 
Jumlah dan luas kawasan rawan banjir & 
kebakaran yang minimal.  

(2) meningkatnya ketersediaan 
prasarana dan sarana serta 
pola antisipasi dan penanganan 
bencana guna memperkecil 
munculnya resiko bencana. 

Kerugian yang dialami 
oleh korban bencana 
umumnya  cukup besar 

2 2 3 3 
Sistem manajemen & prasarana/sarana 
penanganan bencana yang selalu siap. 
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Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

8 
Terwujudnya pengelolaan dan 
pelestarian kawasan pesisir 
secara terintegrasi 

(1) Meningkatnya kualitas 
lingkungan, pengelolaan dan 
upaya pelestarian  pada 
kawasan pesisir  

Pada beberapa bagian 
kawasan pesisir perlu 
penanganan serius 

2 2 3 3 Kawasan pesisir bisa sebagai tujuan 
wisata dan ikon Surabaya 

9 
Terwujudnya struktur dan pola 
ruang yang sesuai dengan daya 
dukung kota 

(1) pemanfaatan dan pengendalian 
yang efektif dalam mewujudkan 
Kawasan Lindung, Kawasan 
Budidaya dan kawasan 
Strategis Kota. 

Sebagian kawasan 
lindung dan budidaya 
belum dimanfaatkan 
secara tepat   

2 2 3 3 
KL, KBD dan KS terjaga dan 
termanfaatkan secara efektif. 

10 
Terwujudnya Surabaya yang 
berdaya saing didukung dengan 
infrastruktur berbasis ekologi, 

(1) terintegrasinya kawasan 
pelabuhan di Kota Surabaya 
dengan pelabuhan-pelabuhan 
disekitarnya serta 
meningkatnya peran pelabuhan 
dalam pelayanan perdagangan 
antar pulau dan internasional 
yang didukung oleh sarana 
prasarana yang memadai 

Pelabuhan Tanjung 
Perak perannya mulai 
terkendala karena 
keterbatasan kapasitas 

1 2 2 3 
Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan 
di Teluk Lamong beroperasi sesuai 
dengan perannya 

11 
Terwujudnya sarana dan 
prasarana transportasi yang 
terpadu, 

(1) optimalnya  peran  Sistem 
Angkutan Umum Massal 
(SAUM) dan jaringan 
transportasi intermoda maupun 
antarmoda secara terpadu   

SAUM dan transportasi 
Intermoda diperlukan tapi 
belum tersedia secara 
optimal 

1 2 2 3 
Sistem angkutan umum yang lancar, 
murah, nyaman dan aman dengan pilihan 
yang rasional. 

12 
Terwujudnya sistem sanitasi 
kota yang terintegrasi 

(1) Terintegrasinya sistem drainase 
kota dan sistem sanitasi yang 
memadai dan berbasis ekologi  

Pada beberapa 
subsistem jaringan 
drainase belum tersedia 
secara memadai 

2 2 2 3 
Bebas banjir dengan kesehatan 
lingkungan yang baik 

13 

Terwujudnya upaya mitigasi 
bencana melalui penyediaan 
sarana dan prasarana yang 
handal 

(1) Terwujudnya sistem 
penanggulangan bencana yang 
komprehensif yang  didukung 
oleh penyediaan sarana 
prasarana penanganan 
bencana yang memadai 

Prasarana dan sarana 
penanganan bencana 
belum sesuai dengan 
kebutuhan 

1 2 2 3 
Kesiapan prasarana dan sarana 
penanganan bencana sesuai dengan 
kebutuhan 



 
 
RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 

 
 

V - 76 

Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

14 
Meningkatnya Pemanfaatan 
Energi yang ramah lingkungan, 

(1) optimalnya pemanfaatan dan 
pengembangan energi alternatif 
yang ramah lingkungan untuk 
mendukung aktivitas kota 
Surabaya. 

Belum tersedianya 
alternatif sistem energi 
yang murah, aman dan 
ramah lingkungan 

1 2 2 3 
Tersedianya alternatif sistem energi yang 
murah, aman dan ramah lingkungan 

15 

Terwujudnya pengelolaan 
Sumber Daya Alam yang 
berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan 

(1) Optimalnya   pengelolaan 
sumber daya alam dengan 
memperhatikan fungsi 
keberlanjutannya dan 
kemampuan pemulihannya. 

SDA sungai, pantai dan 
RTH masih memerlukan 
pengelolaan yang lebih 
optimal 

1 2 2 3 
Kualitas Sungai, Pantai dan RTH sesuai 
dengan fungsinya. 

16 

Terwujudnya Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman  
untuk memenuhi  kebutuhan 
rumah yang layak huni 

(1) meningkatnya pelayanan dan 
manajemen pengelolaan  
sarana prasarana dasar 
lingkungan permukiman yang 
berkualitas,  

Masih terdapat prasarana 
dan sarana lingkungan 
permukiman yang belum 
dikelola dengan baik 

1 2 3 3 
Prasarana & sarana dasar lingkungan 
tidak ada yang rusak 

(2) peningkatan penyediaan dan 
peningkatan kualitas rumah 
sederhana khususnya bagi 
masyarakat berpenghasilan 
rendah baik berupa rumah tidak 
bersusun maupun rumah 
susun, 

Masih banyak  kawasan 
yang terdapat perumahan 
padat dan rumah tidak 
layak huni 

1 2 2 3 MBR memiliki rumah yang layak huni 

(3) optimalnya penanganan 
sampah terpadu. 

Penanganan sampah 
terpadu masih perlu 
ditingkatkan 

2 2 3 3 
Penerapan 3 R yang meluas di 
masyarakat dan realisasi fasilitas 
pengelolaan sampah terpadu. 

(4) Optimalnya fungsi ruang 
terbuka hijau. 

Fungsi ruang terbuka 
hijau masih perlu 
ditingkatkan 

1 2 3 3  

17 
Terwujudnya peningkatan 
kemandirian perekonomian 
daerah 

(1) optimalnya  pengelolaan 
sumber-sumber pendapatan 
asli daerah (PAD) dan bagi 
hasil pajak pusat dan propinsi 
serta peningkatan kinerja 
pengelola keuangan daerah:  

Perencanaan dan Upaya 
penerimaan PAD belum 
optimal sehingga target 
tidak tercapai 

2 2 2 3 
PAD ....%  APBD dan ...% untuk anggaran 
pembangunan 
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Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

(2) terwujudnya  pemerintahan 
wirausaha. 

Sebagian instansi dan 
aparat pemerintah daerah 
kurang inovatif dalam 
pengembangan kegiatan 

1 2 2 2 
Aparat dan instansi yang efisien, inovatif 
dan produktif  

18 
Terwujudnya komoditas 
perdagangan dan  jasa yang 
kompetitif,   

(1) Optimalnya kemampuan dan 
keterampilan pelaku Koperasi-
UMKM,  

Banyak Koperasi UMKM 
yang tidak sehat 
sehingga potensi ditutup 

2 2 3 3 Koperasi UMKM  yang sehat dan mandiri 

(2) peningkatan kepemilikan dan 
level standarisasi mutu, kualitas 
dan paten produk serta 
peningkatan pengembangan 
inovasi produk untuk 
memperkuat daya saing  

Banyak produk lokal yang 
lemah kualitas dan 
kemasan dan kalah 
bersaing dengan produk 
impor 

2 2 3 3 
Sebagian besar produk usaha di Surabaya 
memiliki kualitas yang baik, khas dan 
paten 

(3) meningkatnya kinerja industri-
industri kreatif  

Industri kreatif 
menunjukkan 
pertumbuhannya 

2 2 3 3 
Produk industri kreatif menjadi pusat daya 
tarik kota Surabaya 

(4) optimalnya fungsi fasilitasi 
pemerintah dalam menjamin 
aksesibilitas ke sumberdaya 
produktif 

Banyak pelaku UMKM 
yang sulit mengakses 
pada sumberdaya 
produktif 

2 2 3 3 
Tersedia prasarana & sarana dan layanan 
bagi  pengembangan usaha produktif 

19 
Terwujudnya peningkatan daya 
tarik pariwisata yang berdaya 
saing dan berkarakter 

(1) Peningkatan kualitas obyek-
obyek wisata dan kawasan 
pariwisata  

Terdapat obyek dan 
kawasan  wisata yang 
belum terkelola dengan 
baik 

2 2 3 3 
Seluruh obyek wisata memiliki daya tarik 
dan kemampuan melayani wisatawan 

(2) peningkatan penyelenggaraan 
even seni budaya dan 
pengembangan promosi wisata 
serta;  

Kegiatan even seni 
budaya dan promosi 
wisata potensi 
berkembang di Surabaya 

2 2 3 3 
Even seni budaya dan MICE  menjadi 
pusat daya tarik kota Surabaya 

(3) peningkatan sarana prasarana 
penunjang kepariwisataan. 

Sarana dan prasarana 
penunjang pariwisata  
tumbuh dan berbenah 

2 2 3 3 
Prasarana dan sarana penunjang siap 
melayani pariwisata 

20 
Terwujudnya enterpreneurship 
pada institusi  dan warga 

(1) peningkatan jumlah pelaku 
usaha, keragaman bentuk dan 

Masih banyak warga usia 
produktif yang belum 

2 2 3 3 
Warga kota usia produktif memiliki 
kemampuan kemandirian menjadi pelaku 
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Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

masyarakat, jenis usaha memiliki kegiatan usaha usaha 

(2) peningkatan kemudahan 
perijinan usaha dan pelayanan 
pembinaan pengembangan 
kegiatan usaha, khususnya 
pada lingkup UMKM (Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah). 

Sistem Perijinan usaha 
terus berbenah semakin 
kondusif  

2 2 3 3 
Perijinan dan pembinaan yang tanggap 
pada kebutuhan/karakter UMKM 

21 
Terwujudnya efisiensi dan 
efektifitas perdagangan yang 
sinergis dengan wilayah sekitar, 

(1) Peningkatan pertumbuhan 
ekonomi pada sektor 
perdagangan dan jasa;  

Kontribusi sektor tersier 
semakin dominan pada 
PDRB kota Surabaya 

3 3 4 4 
Sektor tersier menjadi sumber utama 
kegiatan ekonomi kota 

 

(2) peningkatan kerjasama 
ekonomi antar daerah 

Fasilitas ekonomi di kota 
surabaya diharapkan 
sebagai penunjang 
pengembangan ekonomi 
regional dan nasional 

2 2 3 3 

 
Fasilitas ekonomi kota Surabaya bisa 
menunjang kebutuhan kerjasama ekonomi 
regional 

22 

Terciptanya pemerataan 
kesempatan akses ke 
sumberdaya produktif untuk 
semua skala usaha, 

(1) Peningkatan kemitraan antara 
pemerintah daerah dan swasta 
dalam pengembangan  
koperasi UMKM yang didukung 
dengan  penyederhanaan 
prosedur untuk pelayanan 
investasi 

Meningkatnya 
kemampuan swasta dan 
tumbuhnya peluang 
usaha potensial untuk 
mendukung tumbuhnya 
kegiatan Koperasi UMKM 

2 2 3 3 
Koperasi UMKM  yang sehat dengan 
potensi dukungan Pemerintah dan Swasta 

(2) peningkatan pola kemitraan 
antara pemerintah  dan swasta 
dalam pengembangan potensi 
daerah. 

Meningkatnya 
kemampuan investasi 
swasta potensial untuk 
mendukung kebutuhan 
anggaran pembangunan 
kota 

2 2 3 3 Beban anggaran Pemda  

23 
Terwujudnya peningkatan 
kreatifitas masyarakat yang 

(1) Peningkatan kemampuan dan 
kreatifitas masyarakat untuk 

Nilai-nilai seni budaya 
lokal masih tetap menjadi 

2 2 3 3 
Budaya lokal eksis dan berkembang 
sejajar dengan seni budaya modern 
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Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

berkarakter  lokal, mengembangkan seni dan 
budaya lokal  

modal kuat 
pengembangan nilai 
sosial ekonomi 
masyarakat ditengah 
kuatnya pengaruh global 

(2) Peningkatan  peran dan fungsi 
fasilitas-fasilitas apresiasi seni 
dan budaya masyarakat untuk 
akfifitas pengembangan 
budaya lokal yang berdaya 
saing 

Fasilitas seni budaya 
belum tersedia secara 
memadai untuk 
menampung ekspresi dan 
kegiatan seni budaya 
masyarakat 

2 2 2 3 
Fasilitas dan kegiatan seni budaya 
tersebar di seluruh wilayah Kecamatan 

(3) Peningkatan upaya pelestarian 
kawasan cagar budaya sebagai 
bentuk apresiasi terhadap 
warisan budaya yang berdaya 
tarik wisata dan berkarakter  

Banyak bangunan dan 
lingkungan cagar budaya 
yang tidak dipelihara 
secara memadai dan 
terancam rusak / hilang 

2 2 2 3 
Bangunan dan Lingkungan cagar budaya 
tidak ada yang tidak terawat 

(4) Peningkatan peran 
lembaga/organisasi masyarakat 
dalam pengembangan 
kreatifitas masyarakat dalam 
pengembangan bidang  seni 
dan budaya; 

Kepedulian lembaga / 
organisasi masyarakat 
pada pengembangan 
seni budaya perlu 
diapresiasi secara 
produktif 

2 2 2 3 
Bidang seni budaya menjadi orientasi 
kegiatan nyata lembaga / organisasi 
masyarakat 

24 
Terwujudnya  modal sosial 
masyarakat yang berbasis 
kearifan lokal 

(1) Optimalnya pembangunan 
melalui penerapan strategi 
kebijakan publik yang 
difokuskan pada peningkatan 
peran kelembagaan 
masyarakat;:  

Upaya partisipasi 
lembaga masyarakat 
pada proses pelaksanaan 
pembangunan perlu 
diapresiasi secara 
produktif 

2 3 3 3 
Lembaga masyarakat menjadi mitra 
penerapan kebijakan pembangunan kota 
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Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

(2) Berkembangnya modal sosial 
melalui pengorganisasian 
institusi serta pembenahan 
fasilitas infrastruktur. 

Partisipasi sosial 
institusional mendukung 
efektifitas pelaksanaan 
pembangunan 

2 2 3 3 
Partisipasi sosial menjadi modal kuat bagi 
perencanaan, pelaksanaan dan kontrol 
pembangunan 

25 

Terwujudnya peningkatan 
partisipasi dan peran 
kelembagaan kemasyarakatan 
dalam setiap tahapan 
pembangunan, 

(1) Peningkatan partisipasi aktif 
masyarakat dalam setiap 
tahapan pembangunan, melalui 
pelibatan masyarakat dalam 
penentuan kebijakan publik 

Partisipasi masyarakat 
dalam setiap tahapan 
pembangunan terus 
berkembang 

2 3 3 3 
Penentuan kebijakan pembangunan pada 
setiap level selalu melibatkan masyarakat   

26 

Terwujudnya pemerataan 
layanan kesehatan yang 
berkualitas bagi seluruh lapisan 
masyarakat Kota Surabaya, 

(1) peningkatan ketersediaan, 
pemerataan dan aksesibilitas 
sarana prasarana kesehatan 
yang didukung dengan 
ketersediaan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang 
berkualitas  

Tumbuhnya jumlah dan 
jenis fasilitas layanan 
kesehatan seiring dengan 
berkembangnya jenis 
gangguan kesehatan 
masyarakat 

2 2 2 3 
Lebih banyak penyakit / masalah 
kesehatan yang bisa dilayani / diatasi oleh 
prasarana/sarana kesehatan lokal 

(2) terwujudnya pengembangan 
dan penguatan sistem 
pelayanan kesehatan yang 
terintegrasi dan berbasis 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi:  

TIK memberikan 
kemudahan dalam 
pelayanan dan 
pengembangan 
penanganan kesehatan 

2 2 3 3 
Semua prasarana dan sarana di RS dan 
Puskesmas sudah berbasis TIK 

(3) terwujudnya peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan 
ibu, bayi, Balita, dan Keluarga 
Berencana (KB) serta 
peningkatan kualitas hidup 
kesehatan masyarakat  

Keadaan yang membaik 
dalam layanan kesehatan 
ibu, bayi dan balita serta 
KB perlu dijaga secara 
konsisten  

2 3 3 3 
Keluarga Berencana dan kesehatan 
keluarga menjadi agenda utama 
pembinaan keluarga 
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Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

(4) menurunnya angka kematian 
bayi, angka kematian ibu 
melahirkan dan prevalensi 
balita gizi kurang dan gizi 
buruk:  

Penurunan angka 
kematian bayi dan ibu 
melahirkan perlu terus 
dijaga dan ditingkatkan 

2 3 3 3 
Angka kematian ibu dan anak dan gizi 
buruk terus menurun 

(5) terwujudnya pengembangan 
inovasi secara berkelanjutan 
dalam rangka peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan 
bagi ibu dan anak  

Jenis kebutuhan layanan 
kesehatan ibu dan anak 
terus berkembang 

2 2 3 3 
Adanya keragaman jenis layanan 
kesehatan 

(6) tersedianya pembiayaan 
kesehatan melalui jaminan 
pelayanan kesehatan untuk 
meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat  

kemampuan pembiayaan 
kesehatan masyarakat 
lebih pada penanganan / 
pengobatan belum pada 
upaya   peningkatan 
derajat kesehatan 

2 2 3 3 
Tersedianya sistem anggaran untuk 
Penerapan Jaminan pelayanan Kes. 

(7) terwujudnya peningkatan 
kualitas pelayanan jaminan 
kesehatan masyarakat,  

Terjaminnya kualitas 
kesehatan bisa 
mendorong produktifitas 
masyarakat 

2 3 3 3 Penerapan Jaminan pelayanan kesehatan 

(8) terwujudnya pembangunan 
kemitraan yang harmonis antar 
institusi kesehatan. 

Kemitraan antar institusi 
kesehatan potensial 
meningkatkan layanan 
kesehatan 

2 3 3 3 
Adanya kerjasama layanan kesehatan 
antar institusi kesehatan 

27 
Terwujudnya aksesibilitas dan 
pemerataan pendidikan bagi 
seluruh warga Kota Surabaya, 

(1) Terwujudnya pemerataan 
layanan dan fasilitas 
pendidikan di semua jenjang 
pendidikan bagi seluruh lapisan 
masyarakat  

Masih terdapat layanan 
dan fasilitas pendidikan 
yang belum merata antar 
kawasan maupun antar 
segmen sosial ekonomi 

2 2 3 3 
Seluruh prasarana & sarana pendidikan 
memiliki kualitas yang sama / berimbang 
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Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

masyarakat 

(2) terwujudnya peningkatan, 
perluasan aksesibilitas dan 
pemerataan kesempatan 
memperoleh pendidikan yang 
berkualitas  bagi seluruh 
masyarakat:  

Masih terdapat 
perbedaan kualitas  
layanan pendidikan pada 
masyarakat terkait 
dengan kemampuan 
ekonomi keluarga  

2 2 3 3 
Penerapan Wajib belajar 12 Tahun 
dengan kualitas yang merata 

(3) terwujudnya ketersediaan dan 
peningkatan kualitas tenaga 
pendidik di semua jenjang 
pendidikan sesuai dengan 
standart kompetensi:  

Belum semua tenaga 
pendidik memiliki 
kompetensi yang cukup 

2 2 2 3 
Semua tenaga pendidik memiliki 
kompetensi dan sertifikasi 

(4) Terselenggaranya proses 
pembelajaran yang kreatif, 
inovatif dengan memanfaatkan 
lingkungan sebagai sumber 
belajar:  

Adanya keterbatasan 
prasarana/sarana pada 
proses pembelajaran 
membutuhkan kreatifitas 
dan inovasi  

2 2 3 3 
Lingkungan ruang luar termanfaatkan 
untuk kegiatan belajar mengajar  

(5) terwujudnya ketersediaan dan 
peningkatan kualitas fasilitas 
layanan pendidikan menengah 
umum dan kejuruan dalam 
rangka penyiapan tenaga kerja 
yang siap pakai:  

Sebagian Lulusan 
sekolah menengah umum 
dan kejuruan belum siap 
kerja 

2 2 3 3 
Lulusan sekolah menengah umum dan 
kejuruan siap kerja 

(6) terwujudnya kerja sama 
kemitraan  dengan dunia usaha 
dan industri dalam rangka 
peyerapan tenaga kerja dan 
pemenuhan tenaga kerja. 

Sebagian Lulusan 
sekolah menengah umum 
/ kejuruan belum terserap 
oleh DUDI dengan sistem 
chanelling 

2 2 3 3 
Lulusan sekolah menengah umum / 
kejuruan terserap oleh DUDI dengan 
sistem chanelling 

28 

Terwujudnya generasi muda 
yang berkualitas dan 
tercapainya prestasi olahraga 
yang terbaik 

(1) terwujudnya peningkatan peran 
generasi muda di berbagai 
bidang, secara lebih luas dan 
merata untuk meningkatkan 
pendidikan dan keterampilan;  

Potensi strategis generasi 
muda perlu diapresiasi 
dan difasilitasi secara 
produktif 

2 2 3 3 
Generasi muda terakses dengan institusi 
pengembangan pendidikan dan 
ketrampilan  
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Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

(2) terwujudnya peningkatan 
prestasi kepemudaan dan 
olahraga, pembinaan Pemuda 
dan Olahraga diarahkan pada 
peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia, yang 
berkarakter,  berwawasan 
kebangsaan dan beretika. 

Banyak Pemuda 
berprestasi pada segala 
bidang yang potensial 
bagi pendorong 
pengembangan pemuda 
lainnya 

2 2 3 3 
Pada setiap segmen masyarakat terdapat 
pemuda berprestasi 

29 

Terwujudnya peningkatan 
kualitas hidup melalui 
pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak 

(1) Peningkatan kesetaraan 
gender dan kesempatan 
berusaha bagi perempuan 
dalam rangka peningkatan 
kualitas hidup;  

Peluang aktualisasi peran 
perempuan perlu 
ditingkatkan 

2 2 2 3 
Pada setiap institusi sosial-ekonomi-politik 
terdapat unsur perempuan 

(2) peningkatan kapasitas 
kelembagaan dan SDM dalam 
rangka pemberian perlindungan 
anak terlantar  

Keadaan anak terlantar 
masih membutuhkan 
penanganan yang lebih 
efektiv 

2 2 2 3 
Anak terlantar jumlahnya berkurang dan 
tertangani dengan baik  

(3) terwujudnya penegakan hukum 
di bidang perlindungan 
perempuan dan anak   

Masih banyak terdapat 
kasus ancaman dan 
tindakan yang merugikan 
perempuan dan anak 

2 2 3 3 
Penerapan hukum secara tegas dan 
efektif 

(4) Peningkatan indeks kesetaraan 
gender. 

Peluang aktualisasi peran 
perempuan perlu 
ditingkatkan 

2 2 2 3 Indeks kesetaraan gender meningkat 

30 

Berkurangnya jumlah 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial dan kaum 
rentan sosial 

(1) Terwujudnya pemerataan, 
kemudahan aksesibilitas serta 
pelayanan sosial bagi  PMKS 
dan kaum rentan sosial serta 
penduduk miskin:  

Prasarana dan sarana 
pelayanan sosial dan 
penanganan penduduk 
miskin belum memadai 

2 2 3 3 
Tersedianya prasarana dan sarana 
pelayanan sosial dan penanganan 
penduduk miskin. 
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Arah Kebijakan 
Pembangunan dan Sasaran 

Pokok 
Indikator 

Kondisi Awal  
Kinerja 

Pembangunan 

Prioritas 
Kondisi Akhir  

Kinerja  
Pembangunan Tahap 

I 
2005-2009 

Tahap 
 II 

2010-2014 

Tahap 
 III 

2015-2019 

Tahap 
 IV 

2020-2024 

(2) peningkatan peran serta 
masyarakat, dunia usaha, 
perguruan tinggi serta berbagai 
elemen terkait dalam upaya 
penanggulangan PMKS dan 
kaum rentan sosial serta 
penduduk miskin. 

Jumlah penyandang 
PMKS, kaum rentan 
sosial dan penduduk 
miskin masih cukup besar 

2 2 3 3 
berkurangnya jumlah penyandang PMKS, 
kaum rentan sosial dan penduduk miskin 
secara signifikan 

Keterangan kode tahapan: 
1. Mulai Melaksanakan 

Tahap  dimana program dan kegiatan mulai dilaksanakan baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan awal. 
2. Meningkatkan 

Tahap dimana program dan kegiatan dilaksanakan secara intensif dan selalu diupayakan peningkatan kinerja sehingga secara nyata terdapat kemajuan / progress menuju tercapainya target / 
output. 

3. Memantapkan 
Tahap dimana program dan kegiatan sudah pada tahap pencapaian target dan terus menerus diupayakan adanya penguatan-penguatan kinerja sehingga diperoleh manfaat nyata / outcome. 

4. Mempertahankan 
Tahap dimana kondisi akhir / ideal yang diharapkan telah tercapai dan secara terus menerus dijaga dan dipertahankan agar tidak ada penurunan kinerja.   
 

2  / 3 ( angka yang diberi garis bawah ) : Sasaran pokok (dengan indikator yang ada) yang menjadi prioritas pada tahapan yang termaksud. 
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5.3.  Strategi Pengembangan Wilayah dan Ekonomi  

5.3.1.Strategi Pengembangan Wilayah 

Selaras dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Surabaya, Kebijakan dan strategi 

perencanaan ruang wilayah kedepan meliputi : (a) Kebijakan dan 

Strategi Struktur Ruang wilayah Kota Surabaya; dan (b) 

Kebijakan dan Strategi Pola Ruang wilayah Kota Surabaya. 

Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah Kota Surabaya 

dilakukan melalui pengembangan sistem pusat pelayanan yang 

terpadu dengan sistem prasarana wilayah, meliputi : Kebijakan 

dan strategi sistem pusat pelayanan dan fungsi wilayah; dan 

Kebijakan dan strategi sistem prasarana wilayah kota. 

 

Kebijakan sistem pusat pelayanan dan fungsi wilayah, dilakukan 

melalui penetapan pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan 

secara berhierarki sebagai pusat pelayanan nasional dan 

internasional, pusat pelayanan kota dan regional,  Pusat Sub 

Kota dan Pusat Unit Pengembangan (UP) dan  pembagian 

wilayah laut menjadi 4 (empat) unit pengembangan wilayah laut. 

 

Strategi untuk mengembangkan Kota Surabaya sehingga 

berfungsi sebagai pusat pelayanan nasional dan internasional, 

dilakukan dengan cara : (a) mengembangkan fasilitas sosial-

ekonomi kota yang representatif sebagai pusat pelayanan 

berskala nasional dan internasional; (b) mengembangkan 

jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota 

dan melayani wilayah sekitarnya; dan (c) mengembangkan 

sarana dan prasarana transportasi massal modern. 
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Strategi untuk mengembangkan Kota Surabaya sehingga 

berfungsi sebagai pusat pelayanan kota dan regional, dilakukan 

dengan cara : (a) mengembangkan pusat utama kota Surabaya; 

dan (b) mengembangkan 1 (satu) pusat pelayanan regional. 

Strategi untuk mengembangkan Kota Surabaya sehingga 

berfungsi sebagai Pusat Sub Kota dan Pusat Unit 

Pengembangan (UP), dilakukan dengan cara : (a) menetapkan 3 

(tiga) pusat sub kota dalam upaya pemerataan pengembangan 

wilayah kota; (b) menetapkan 12 (dua belas) Unit 

Pengembangan (UP) beserta pusatnya dengan spesifikasi fungsi 

kawasan masing-masing; dan (c) membagi setiap Unit 

Pengembangan (UP) menjadi beberapa Unit Distrik (UD) sesuai 

kondisi masing-masing. 

Strategi pengembangan untuk pembagian wilayah laut dilakukan 

dengan cara menetapkan 4 (empat)  unit pengembangan wilayah 

laut dengan mempertimbangkan karakter dan potensi masing-

masing wilayah.  

 

Kebijakan sistem prasarana wilayah Kota, dengan 

pengembangan sistem jaringan yang terpadu, meliputi :  sistem 

jaringan transportasi;  sistem jaringan energi; sistem jaringan 

telekomunikasi;  sistem jaringan sumber daya air; dan  sistem 

jaringan infrastruktur kota. 

 

Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah Kota Surabaya, 

meliputi : (a) Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan 

lindung; dan (b) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan 

budidaya. 
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Kebijakan pemantapan kawasan lindung, dengan penetapan 

berbagai fungsi lindung kota dan pelestarian yang terpadu 

meliputi : (a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 

kawasan bawahan; (b) kawasan perlindungan setempat; (c) 

kawasan suaka alam dan cagar budaya; (d) kawasan ruang 

terbuka hijau,  (e) kawasan rawan bencana; dan (f) kawasan 

pesisir wilayah laut. 

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dengan 

meningkatkan fungsi setiap kawasan di kota Surabaya meliputi : 

kawasan perumahan; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan 

perkantoran; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan 

ruang terbuka non hijau; kawasan ruang evakuasi bencana; 

kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan 

kawasan peruntukan lainnya;  dan Kawasan budidaya wilayah 

laut. 

 
5.3.2.Strategi Pengembangan Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan model 

Tipologi Klassen maka sektor-sektor ekonomi di Kota Surabaya 

dapat digolongkan seperti tersaji pada tabel 5.4. Pada tabel 

tersebut dijelaskan bahwa sektor perdagangan, hotel & restoran 

masuk dalam kelompok prima. Hal ini berarti untuk  sektor 

tersebut di wilayah regional Kota Surabaya sendiri merupakan 

sektor yang memberikan kontribusi pendapatan maupun tingkat 

pertumbuhan PDRB Kota Surabaya lebih besar dibandingkan 

hasil rata-rata dari seluruh sektor yang ada. Dengan kata lain, di 

Kota Surabaya sektor perdagangan, hotel dan restoran  memiliki 

kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar 

dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya. 
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Dengan demikian untuk sektor ini, target pemerintah Kota 

Surabaya yang akan menjadikan Kota Surabaya sebagai Kota 

perdagangan, jasa dan permukiman yang tertata, nampaknya 

sudah didukung dengan kinerja disektor perdagangan, hotel dan 

restoran yang sudah masuk kategori sektor prima/maju. Tugas 

pemerintah Kota Surabaya adalah melakukan berbagai kebijakan 

yang inovatif agar kinerja sektor ini tetap dapat dipertahankan. 

Salah satunya adalah memperluas sentra-sentra perdagangan, 

dan memperbanyak target pasar. 

Sektor industri pengolahan di Kota Surabaya masuk kategori 

sektor ekonomi yang sudah maju, tetapi tertekan, artinya sudah 

mengalami kejenuhan. Semakin terbatasnya lahan-lahan untuk 

pengembangan industri, maupun orientasi pengembangan 

wilayah Kota Surabaya yang akan menjadikan Kota Surabaya 

sebagai wilayah perdagangan, jasa dan permukiman yang 

tertata, semakin mendorong sektor ini pada posisi ini.  

Sektor ekonomi listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan 

komunikasi; serta keuangan, persewaan & jasa perusahaan 

masuk dalam kelompok sektor potensial atau masih dapat 

berkembang dengan cepat. Hal ini berarti walaupun dari sisi 

pemberian kontribusi pendapatan terhadap PDRB daerah masih 

lebih rendah dari  nilai rata-rata  kontribusi yang diberikan oleh 

semua sektor ekonomi, tetapi dari laju pertumbuhan ekonominya 

atau dari laju pertumbuhan PDRB persektornya, ketiga sektor 

memiliki laju pertumbuhan lebih besar dibandingkan laju 

pertumbuhan rata-rata PDRB Kota Surabaya secara total. Sektor 

pada kuadran ini bisa dikatakan sektor yang sedang booming. 

Dengan demikian sektor  listrik, gas dan air bersih; pengangkutan 
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dan komunikasi; serta keuangan, persewaan & jasa perusahaan 

memiliki  potensi untuk terus berkembang dan bisa diarahkan 

kearah posisi sektor prima, terutama dalam jangka pendek 

adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Salah satu langkah 

untuk mempercepat sektor ini menjadi sektor prima adalah 

dengan memperluas pangsa pasar atau memperbanyak target 

pasar sasarannya. 

Sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor 

konstruksi dan sektor jasa-jasa. merupakan sektor ekonomi di 

Kota Surabaya yang masuk dalam kelompok terbelakang. Butuh 

kerja keras dari pemerintah daerah serta kerjasama yang tinggi 

dari seluruh elemen masyarakat jika ingin memposisikan sektor 

ini ke sektor berkembang. Melihat potensi wilayah dan 

sumberdaya yang dimiliki Kota Surabaya, nampaknya sektor 

pertanian dan pertambangan dan galian sangat sulit 

dikembangkan pada posisi sektor yang potensial untuk 

dikembangkan. Dalam jangka panjang, jika pemerintah Kota 

Surabaya menginginkan tambahan sektor yang dapat 

dikembangkan menjadi sektor yang potensi untuk berkembang, 

maka sektor konstruksi maupun sektor jasa-jasa yang bisa dibuat 

sasaran. 

Tabel  5.4.. 
Pengelompokkan Sektor Ekonomi Kota Surabaya 

Berdasarkan Analisis Klassen Menggunakan  
PDRB ADHK Tahun 2005-2010 

 

NO SEKTOR 

LAJU 
PERTUMBUHAN 

KONTRIBUSI 
SEKTOR 

KELOMPOK 

RERATA RERATA SEKTOR 

1 Pertanian -7.14% 0.09 Sektor Terbelakang 

2 Pertambangan dan Galian -2.32% 0.01 Sektor Terbelakang 
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NO SEKTOR 

LAJU 
PERTUMBUHAN 

KONTRIBUSI 
SEKTOR 

KELOMPOK 

RERATA RERATA SEKTOR 

3 Industri Pengolahan 4.06% 23.95 
Sektor Maju, tapi 
Tertekan 

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 11.47% 2.51 
Sektor Potensial 
Berkembang 

5 Konstruksi 2.92% 5.63 Sektor Terbelakang 

6 
Perdagangan, Hotel & 
Restoran 

8.39% 31.32 Sektor Prima 

7 
Pengangkutan & 
Komunikasi 

6.92% 8.51 
Sektor Potensial 
Berkembang 

8 
Keuangan, Persewaan & 
Jasa Perush. 

6.17% 5.49 
Sektor Potensial 
Berkembang 

9 Jasa – Jasa 4.83% 5.99 Sektor Terbelakang 

10 PDRB 6.23% 9.28   

Sumber : Bappeko Kota Surabaya, diolah 

 

Dengan mendasarkan hasil pemetaan sektor basis yang 

didasarkan dari pendekatan analisis LQ maupun shift share 

dihubungkan dengan pengelompokkan berdasarkan Tipologi 

Klassen, maka Kota Surabaya dalam kegiatan perencanaan 

untuk pengembangan ekonomi daerah dimasa datang , dapat 

melakukan pengembangan berdasarkan periode waktu melalui 

tahapan pembangunan yaitu pembangunan jangka pendek, 

jangka  menengah dan jangka panjang. Jika dibuat matrik 

strategi pembangunan ekonomi bedasarkan hasil-hasil analisis 

diatas dapat dibuat matrik yang tersaji pada tabel berikut 

 
Tabel 5.5. 

Matrik Strategi Pengembangan Sektor Ekonomi 
 

Jangka Pendek 
(1-5 tahun) 

Jangka Menengah 
(5 – 10 Tahun) 

Jangka Panjang 
(10 – 15 Tahun) 

 

Sektor Prima : 
 
- Sektor perdagangan, hotel 

dan restoran. 
 
Sektor maju, tetapi 

Sektor Berkembang Menjadi 
Sektor Prima : 
 
- Sektor Listrik, gas dan air 

bersih. 
- Sektor Pengangkutan dan 

Sektor Berkembang Menjadi 
Sektor Prima : 
 
- Sektor keuangan , 

persewaan dan jasa-jasa 
perusahaan 
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Jangka Pendek 
(1-5 tahun) 

Jangka Menengah 
(5 – 10 Tahun) 

Jangka Panjang 
(10 – 15 Tahun) 

 

tertekan menjadi 
sektor prima : 

 
- Sektor industri pengolahan 

komunikasi. 
 
Sektor Terbelakang menjadi 
Sektor Berkembang: 

 
- Sektor Konstruksi 
- Sektor jasa-jasa 

 

- Sektor konstruksi 
- Sektor Jasa-jasa 
 
Sektor Terbelakang 
menjadi Sektor 
berkembang : 
 
- sektor pertanian 
- sektor pertambangan dan 

galian. 

Sumber : tabel , diolah 

 

Jangka pendek adalah sektor prima, dan sektor maju, tetapi 

tertekan dikembalikan pada posisi sektor prima. Jangka 

menengah adalah sektor berkembang menjadi sektor prima 

dimana didahulukan yang secara sumberdaya lokal melimpah, 

dalam hal ini adalah tersedianya  tenaga kerja ditingkat lokal bagi 

sektor tersebut., serta memiliki trend pertumbuhan ekonomi yang 

pesat dan relative besar.  Disamping itu sektor terbelakang 

diupayakan menjadi sektor berkembang. Jangka Panjang semua 

sektor berkembang menjadi sektor prima. Tentunya sektor yang 

telah menjadi sektor prima  harus tetap dipertahankan bahkan 

ditingkatkan kinerjanya. Pembagian skala prioritas ini tetap 

mengacu pada renstra maupun RPJM pembangunan ekonomi 

Kota Surabaya. Artinya, jika memang sektor industri pengolahan 

sudah tidak akan dijadikan sektor basis lagi bagi Kota Surabaya, 

maka bisa tidak diskala prioritaskan. Demikian juga dengan 

sektor pertanian dan pertambangan dan galian.   

 

 



RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 VI - 1

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 

2005–2025 pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari pembangunan 

sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang 

atau secara efektif 13 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak 

bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya untuk melakukan penataan 

kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan 

sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan  

kelembagaannya sehingga warga kota  dapat mengejar ketertinggalan 

dan mempunyai posisi yang sejajar  serta memiliki daya saing yang kuat 

di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dalam 

pergaulan masyarakat, baik pada lingkup regional, nasional maupun 

Internasional. 

 
Pembangunan jangka panjang Kota Surabaya merupakan suatu 

proses pencapaian keterpaduan dalam menghasilkan visi, misi, arah, 

agenda dan tahapan pembangunan pada berbagai fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan. Keterpaduan dan sinkronisasi antar 

program lintas fungsi maupun lintas daerah tetap memperhatikan peran, 

   

BBBAAABBB   

KKKAAAIIIDDDAAAHHH   PPPEEELLLAAAKKKSSSAAANNNAAAAAANNN   
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tanggungjawab dan tugas yang melekat pada pemerintah daerah, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

Dalam kegiatan pembangunan, RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 

adalah sebagai pemandu dan sekaligus koridor yang menentukan arah 

kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Surabaya 13 tahun ke 

depan.  RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 juga berfungsi sebagai 

pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai acuan dalam 

penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan kepala 

daerah dalam RPJMD Kota Surabaya, sehingga kedudukan RPJPD 

Kota Surabaya 2005-2025 menjadi sangat sentral untuk menentukan 

arah kebijakan pembangunan kota.  

Dalam mengimplementasikan rencana jangka panjang daerah, 

diperlukan kaidah untuk dapat menjamin terlaksananya rencana 

pembangunan tersebut. Kaidah pelaksanaan dimaksudkan sebagai 

pedoman substansi maupun sebagai pedoman prasyarat 

terselenggaranya proses pembangunan jangka panjang secara 

terintegrasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. 

 

6.1.  Kaidah Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Surabaya 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

jangka panjang kota, yang harus diacu dalam penyusunan produk-

produk perencanaan seperti RPJMD maupun RKPD secara konsisten. 

Sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya 

sampai tahun 2025, maka RPJPD ditetapkan dalam bentuk Peraturan 

Daerah yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh 

stakeholders di Kota Surabaya. Sebagai Peraturan Daerah, RPJPD 

bukan saja memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi instansi, tetapi 
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yang lebih penting adalah untuk menjadikan RPJPD sebagai acuan bagi 

walikota Surabaya terpilih dalam menyusun visi dan misinya yang akan 

dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RPJPD Kota Surabaya 

tahun 2005-2025 diharapkan dapat :  

 

1. Menjadi acuan dalam menyusun visi, misi dan program 

pembangunan untuk penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).  

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, 

terpadu dan terintegrasi dengan arah pembangunan provinsi 

maupun nasional; 

 

Sedangkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam 

rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana 

tertuang dalam RPJPD Kota Surabaya 2005-2025, maka pemerintah 

kota menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.  

 

Prinsip transparansi publik dalam implementasi RPJPD adalah 

adanya jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak yang 

berkepentingan terhadap informasi pembangunan yang akan 

direncanakan, sedang dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan 

di masyarakat. Transparansi bukan saja menuntut adanya obyektivitas, 

keterbukaan dan kejujuran, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya 

sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai 

umpan balik untuk terus menerus memperbaiki kinerja aparatur 
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pemerintah, sistem birokrasi, kualitas layanan publik dan efektivitas 

pelaksanaan program pembangunan pada umumnya.  

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu kondisi kapasitas 

lembaga dan/atau instansi pemerintah daerah untuk mampu dan dapat 

mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaan pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja 

organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan mulai 

tahap perencanaan, implementasi, sampai pada tahap pemantauan dan 

evaluasi. 

Pembangunan yang partisipatif merupakan perwujudan dari 

berubahnya paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam 

pembangunan. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat atau 

objek pembangunan melainkan merupakan subjek dan pelaku 

pembangunan yang mempunyai posisi yang sentral, strategis dan 

penting. Tiga prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut 

merupakan prasyarat bagi terlaksananya perencanaan jangka panjang 

daerah dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan 

pembangunan di kota Surabaya, sehingga keberhasilan pencapaian visi 

pembangunan jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan akan 

sangat tergantung pada komitmen dari kepemimpinan daerah, 

konsistensi kebijakan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha 

secara aktif . 

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi 

maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya 

keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antara kegiatan dalam 

satu program maupun kegiatan antar program dalam satu SKPD dan 

antar SKPD dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas 
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yang melekat pada pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 merupakan acuan bagi 

Pemerintah Daerah maupun masyarakat untuk mencapai sinergitas 

dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan 

kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 

 

1. Pemerintah daerah maupun masyarakat berkewajiban untuk 

melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kota 

Surabaya 2005-2025 dengan sebaik-baiknya; 

2. Walikota berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah 

pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Surabaya 

2005-2025 ke dalam visi dan misi pembangunan yang 

tertuang dalam RPJM Daerah Kota Surabaya sebagai 

pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 

dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Walikota dan 

jajaran organisasi perangkat daerah serta masyarakat 

berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Surabaya 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya, 

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Surabaya, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya dan 

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota Surabaya; 

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJP 

Daerah Kota Surabaya 2005-2025, dipandang perlu untuk 

melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

RPJP Daerah Kota Surabaya 2005-2025, sebagai berikut: 
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a. Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan 

pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan 

pembangunan jangka panjang daerah; 

b. Badan Perencanaan Pembangunan melaporkan hasil 

pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan 

perencanaan pembangunan jangka panjang daerah 

kepada Walikota; 

c. Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi 

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka 

panjang daerah kepada Gubernur. 

5. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap 

perubahan pencapaian sasaran tahunan tetapi tidak 

mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan 

jangka panjang, maka penetapan perubahan RPJPD 

ditetapkan dengan peraturan Walikota. 

 
6.2.  Prasyarat Pelaksanaan 

Hal yang penting dalam implementasi rencana pembangunan 

terdiri dari tiga tahapan, yaitu perencanaan, implementasi dan 

pengendalian. Pemerintah Kota Surabaya wajib melakukan sosialisasi 

kepada semua aparat penyelenggara pemerintah kota dan semua 

lapisan masyarakat atas produk RPJPD Kota Surabaya 2005-2025 yang 

telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah melalui berbagai forum atau 

media yang efektif. Dengan demikian diharapkan substansi 

perencanaan daerah dalam RPJPD dapat dipahami, sehingga dapat 

meningkatkan peran serta dalam pembangunan Kota Surabaya. 

RPJPD sebagai produk perencanaan jangka panjang daerah yang 

mencakup 4 periode lima tahunan, maka Perda RPJPD menjadi acuan 

Walikota periode berjalan dan Walikota periode yang akan datang untuk 
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menjamin keberlanjutan pembangunan sebagaimana telah 

ditetapkannya arah kebijakan pembangunan sampai tahun 2025.  

 

WALIKOTA SURABAYA 
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