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Dasar Hukum 

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

• Tugas DPRD untuk memperjuangkan aspirasi rakyat 

yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional. 

• DPRD sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota 

Pekalongan turut berperan dalam proses dan tahapan 

penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 melalui Pokok 

Pokok Pikiran DPRD. 

2. Peraturan DPRD Kota Pekalongan No. 1 tahun 2019 

pasal 69 ayat 1 

• DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok 

Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses / 

penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan 

perumusan kegiatan. 



Pokok Pokok Pikiran DPRD 

Kota Pekalongan Tahun 2022 

Bidang Pendidikan 1 

a) Peningkatan kualitas pendidikan 

berkarakter. 

b) Pengembangan pendidikan yang 

mengarah pada isu-isu global. 

c) Peningkatan sarana prasarana 

sekolah khususnya bagi wilayah yang 

terkena dampak rob. 

d) Penyesuaian sistem pendidikan dan 

pelaksanaan pendidikan pasca 

Covid-19. 



Pokok Pokok Pikiran DPRD 

Kota Pekalongan Tahun 2022 

Bidang Kesehatan 2 

a) Penyediaan sarana dan prasarana 

kesehatan yang memadai. 

b) Peningkatan pelayanan RSUD Bendan.  

c) Peningkatan kampanye gerakan 

masyarakat hidup sehat dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

d) Menekan jumlah bayi terkena gizi buruk, 

angka kematian ibu melahirkan dan angka 

kematian bayi/balita. 

e) Meningkatkan kewaspadaan penyakit-

penyakit menular. 
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Kota Pekalongan Tahun 2022 

Bidang Sosial Ekonomi 3 

a) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat melalui pelatihan dan workshop 

berbasis IT. 

b) Penurunan angka penyandang masalah 

kesejahteraan sosial. 

c) Peningkatan pemerataan pendapatan 

masyarakat melalui perluasan dan pengem-

bangan sektor sektor ekonomi kreatif. 

d) Menyediakan kesempatan kerja sebanyak 

banyaknya melalui kerjasama dengan 

perusahaan perusahaan di pekalongan 

maupun luar daerah. 



Pokok Pokok Pikiran DPRD 

Kota Pekalongan Tahun 2022 

Bidang Sosial Ekonomi 3 

e) Peningkatan upaya pencegahan dan 

penanggulangan bahaya narkoba khususnya 

bagi generasi muda. 

f) Penegakkan peraturan peraturan 

perundang-undangan di daerah secara 

konsisten dalam rangka menjaga ketertiban 

umum. 

g) Memberi kesempatam dan fasilitas seluas-

luasnya untuk perkembangan ekonomi 

kreatif terhadap masyarakat yang 

berpenghasilan menengah ke bawah. 



Pokok Pokok Pikiran DPRD 
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Bidang Infrastruktur 4 

a) Peningkatan keamanan akses jalan  

untuk meminimalisir terjadinya 

kecelakaan. 

b) Percepatan penyelesaian 

pembangunan Pasar Banjarsari. 

c) Peningkatan pembangunan drainase, 

normalisasi sungai untuk 

meminimalisir banjir dan rob. 

d) Meningkatkan fungsi infrastruktur 

lingkungan permukiman 



Pokok Pokok Pikiran DPRD 

Kota Pekalongan Tahun 2022 

Bidang Ketertiban Umum dan 

Penegakkan Hukum 
5 

a) Meningkatkan penataan perparkiran terutama di 

lokasi-lokasi padat lalu lintas. 

b) Penataan pedagang K5 sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai 

dengan peruntukannya yang diatur oleh peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk. 

c) Penertiban praktek judi seperti togel, online dan 

yang lainnya yang kian marak dan meresahkan 

masyarakat 

d) Menertibkan tiap-tiap persimpangan jalan raya 

(lampu lalu lintas/traffic light) dari para peminta-

minta, pengamen, dll. yang dapat mengganggu dan 

membahayakan. 
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Bidang Permukiman 6 

a) Meningkatkan program 

peningkatan permukiman baik 

perumahan / hunian maupun 

lingkungan.  
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Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan 

Pemerintah 
7 

a) Proses penyusunan APBD akan 

berpengaruh terhadap efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan, oleh 

karena itu hendaknya dalam penyusunan 

APBD dilakukan dengan tepat waktu. 

b) Peningkatan kapasitas ASN melalui 

pendidikan dan latihan yang memadai 

serta perbaikan kinerja OPD dalam 

rangka peningkatan pelayanan publik. 



Terima Kasih 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Pekalongan 
Jl. Mataram No. 3 Pekalongan 51111 
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