
 

 

SAMBUTAN WALIKOTA 

PADA PEMBUKAAN MUSYAWARAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN TAHUN 2021 

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 

 

 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim, 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.  

Selamat Sejahtera bagi kita semua. 

Yang saya hormati : 

 

Ketua DPRD dan Forkompimda Kota Surabaya; 

Para Wakil Ketua, Ketua Fraksi, Ketua Komisi beserta seluruh  Anggota 

DPRD Kota Surabaya; 

Sekretaris Daerah Kota Surabaya; 

Kepala Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah Jawa Timur dan para 

pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

Para pejabat pada jajaran Pemerintah Kota Surabaya;  

Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dan Perwakilan 

Perempuan; 



Perwakilan para pemangku kepentingan; dan para undangan yang 

berbahagia. 

 

Hari ini kita berkumpul bersama dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Daerah Tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Musrenbang RKPD merupakan 

agenda tahunan guna menyepakati permasalahan, prioritas 

pembangunan , program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada 

tahun berikutnya. Saya berharap agar agenda ini tidak sekadar agenda 

rutin sebagai pemenuhan regulasi, tapi benar-benar dilaksanakan untuk 

menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang memberikan 

manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 

 

Sejak tahun 2020, kita dihadapkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang 

berdampak besar pada permasalahan sosial dan ekonomi. Refocusing 

anggaran telah dilakukan dan terus dilakukan untuk memfokuskan pada 

penyelesaian terjadinya Pandemi Covid-19 serta dampak yang 

ditimbulkan, oleh karenanya penyusunan perencanaan pembangunan 

diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta reformasi 

struktural. 

 

Hadirin yang berbahagia,  

 

Dampak Pandemi Covid-19 ini kita bisa rasakan, terutama pada 

pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, 

Saya mengarahkan agar pemulihan ekonomi baik perluasan kesempatan 



kerja, penguatan UMKM, Sentra Wisata Kuliner dan pada sektor Pariwisata 

harus segera dilaksanakan.  

Reformasi Struktural, Saya tekankan pada perbaikan  Sistem Kesehatan, 

Sistem Perlindungan Sosial dan Sistem Pendidikan. Perbaikan Sistem 

Kesehatan dilaksanakan melalui penguatan peran Puskesmas, penguatan 

akses dan mutu pelayanan kesehatan baik kesehatan perorangan maupun 

pelayanan kesehatan masyarakat. Digitalisasi pada pelayanan kesehatan 

diperlukan untuk mempermudah pelayanan kesehatan serta 

menghasilkan data informasi yang berguna untuk pengambilan kebijakan, 

diiringi dengan jaminan kesehatan melalui jaminan kesehatan semesta 

sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan untuk mengakses pelayanan 

kesehatan baik layanan kuratif maupun preventif.  

Sistem perlindungan sosial dilakukan melalui integrasi intervensi 

pemerintah Kota Surabaya, intervensi kepada masyarakat harus terpadu 

dan terukur, tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga memberikan dampak 

bagi masyarakat yang diintervensi. Untuk menghasilkan integrasi yang 

terpadu dan terukur, penguatan kualitas data berbasis data 

kependudukan harus dilakukan. 

 

Hadirin yang Saya hormati, 

 

Sektor Pendidikan merupakan sektor yang menjadi urusan wajib, oleh 

karenanya pelaksanaannnya harus terus mengutamakan mutu baik mutu 

Guru maupun Sarana Prasarana sehingga mampu menciptakan pelajar 

berkarakter Pancasila yaitu Pelajar yang beriman bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berahlak mulia, berkebhinekaan global, gotong royong, 

mandiri, bernalar kritis dan kreatif. 



Terkait pelayanan publik, saya meminta jajaran Pemerintah Kota untuk 

terus berinovasi, berkoordinasi dan berkolaborasi, guna meningkatkan 

pelayanan kepada warga. Setiap jajaran harus mengerti dan solutif 

terhadap permasalahan warga, tidak ada lagi warga yang merasa 

kesulitan, tertinggal atau terdiskriminasi dalam mengakses pelayanan 

publik. 

 

Hadirin yang Saya hormati, 

 

Apa yang telah saya sampaikan tadi, tentunya tidak bisa berjalan lancar 

bila hanya dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kota. Gotong royong 

menjadi modal besar bagi kita untuk membangun Kota Surabaya. Kritik 

membangun, saran dan dukungan kami butuhkan dari segala pihak. 

Pintu untuk memberikan saran akan selalu terbuka, salah satunya melalui 

Musrenbang yang kita laksanakan hari ini dan dengan mengucapkan 

Bismillahirrahmaanirrahim, Saya buka Musrenbang RKPD ini. Semoga 

Musrenbang ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk menuntaskan 

permasalahan Kota Surabaya dan membawa Kota Surabaya menjadi lebih 

baik lagi. 

 

Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.  

Sekian, terima kasih.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  

Shalom, Om Santi santi santi Om,  

Namo Budaya, Salam Kebajikan. 


