
PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN 

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 

Kepala Bappeda Kota Pekalongan 



*

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih 

sejahtera, mandiri, dan berbudaya 

berlandaskan nilai-nilai religiusitas 

Pembangunan berkualitas menuju 

Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah 

Peningkatan kualitas pelayanan  dasar dan pembangunan 

infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif 

dan pariwisata 

Peningkatan infrastruktur, kualitas SDM, 

dan sistem inovasi untuk mendukung 

pengembangan ekonomi kreatif 

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 

penanaman pondasi dasar kemandirian, serta pembangunan 

karakter masyarakat berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas 

Pemantapan tingkat kesejahteraan, 

kemandirian dan masyarakat yang berbudaya 

berlandaskan nilai-nilai religiusitas 

Penguatan pondasi 

keberlanjutan pembangunan 

menuju masyarakat yang 

sejahtera, mandiri dan 

berbudaya berlandaskan nilai-

nilai religiusitas 



*

1. Penyiapan tatanan pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga dinamika 

pembangunan berkelanjutan. 

2. Pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan menitikberatkan pada penguatan sektor-

sektor ekonomi kreatif  dan unggulan daerah sebagai pondasi keberlanjutan 

peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi dan upaya pemerataan pendapatan 

secara memadahi. 

3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di sertai perluasan layanan jaminan 

kesehatan. 

4. Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan sebagai pondasi yang kuat 

pembangunan sumber daya manusia. 

5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan permukiman. 

6. Pemantapan penanggulangan dan penanganan kebencanaan. 

7. Pemantapan kehidupan masyarakat yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai 

religiusitas. 

8. Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman dan perkotaan. 



FOKUS PEMBANGUNAN 

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 



1. Penyiapan tatanan pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga 

dinamika pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada : 

a. Penguatan struktur kinerja, peningkatan pemanfaatan dan pengembangan teknologi 

informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik, peningkatan manajemen pemerintahan 

yang bersih dan akuntabel; penerapan reward-punishment, penguatan maturitas 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), penguatan kapabilitas Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan 

keuangan. 

b. Peningkatan pelayanan publik, penguatan keterbukaan informasi publik, transparansi, 

dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

c. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik, obyektif dan 

akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, 

pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan, analisis jabatan, penegakan 

disipin, pengembangan jabatan fungsional tertentu); penerapan sistem penilaian kinerja 

dari organisasi sampai level individu; penerapan tunjangan kinerja daerah, penetapan 

kelas jabatan; penerapan kebijakan rightsizing jabatan dalam organisasi; perbaikan 

kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak 

(outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi. 

Sasaran/Indikator/Target 

Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

dan keuangan 

 

Kategori evaluasi AKIP : BB 

 

Tingkat kematangan implementasi 

SPIP : 3,50 

 

Opini BPK atas LKD : WTP 

Meningkatnya kualitas layanan 

publik 

 

Persentase PD dengan IKM Baik : 

100,00% 

 

Persentase OPD dengan Nilai 

Keterbukaan Informasi Publik 

kategori Baik (Informatif) : 100,00% 

Meningkatnya Profesionalisme 

ASN 

 

Indeks Profesionalitas ASN : 86,00 



2. Pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan menitikberatkan pada penguatan 

sektor-sektor ekonomi kreatif  dan unggulan daerah sebagai pondasi keberlanjutan 

peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi dan upaya pemerataan pendapatan 

secara memadahi, dengan fokus pada : 

a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan 

berusaha melalui peningkatan ketrampilan, penguatan program link and match antara lembaga 

pelatihan kerja dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI), peningkatan jejaring pemagangan 

dalam dunia industri. 

b. Penanganan PMKS di luar panti sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang sosial, peningkatan 

akurasi data kemiskinan melalui optimalisasi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu). 

c. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah, perdagangan dan 

jasa melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi 

produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil 

dan menengah (fasilitasi akses permodalan, pemasaran dan standarisasi produk); penyediaan 

bahan baku industri unggulan, perbaikan iklim dan kepastian investasi yang kondusif, serta 

peningkatan ekspor produk unggulan. 

d. Penguatan kemampuan teknologi informasi bagi masyarakat dan UMKM melalui pelatihan dan 

pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi informasi, peningkatan prasarana dan sarana 

teknologi informasi, serta pengembangan e-commerce produk-produk industri kreatif Kota 

Pekalongan. 

e. Peningkatan promosi dan penyelenggaraan event melalui peningkatan peran komunitas, swasta 

dan dunia pendidikan 

Sasaran/Indikator/Target 

Menurunnya tingkat pengangguran 

terbuka Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) : 3,50% 

Menurunnya PMKS Persentase 

Penurunan PMKS : 10,64% 

Meningkatnya ekonomi sektor 

industri pengolahan, perdagangan 

dan jasa  

Pertumbuhan PDRB sektor Industri 

pengolahan : 5,10% 

 

Pertumbuhan PDRB sektor 

perdagangan dan jasa : 5,80% 

Meningkatnya  kemampuan 

komunitas dalam pemanfaatan 

teknologi informasi berbasis 

komunitas  Cakupan komunitas 

yang berdaya dalam memanfaatkan 

teknologi informasi : 30 kelompok 

Meningkatnya event budaya  

persentase peningkatan 

penyelenggaraan event : 100,00% 



3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di sertai 

perluasan layanan jaminan kesehatan, dengan fokus 

pada : 

Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya 

kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan 

upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penurunan Angka 

Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, penanggulangan 

stunting, penuntasan Open Defecation Free, penurunan angka penyakit 

menular, peningkatan peran Posyandu); peningkatan akses, mutu dan 

standardisasi pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal, 

cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan 

dan pemerataan prasarana sarana kesehatan serta sumberdaya kesehatan. 

Sasaran/Indikator/Target 

Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat 

 

Usia Harapan Hidup 

(UHH) : 74,41 tahun 



4. Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

sebagai pondasi yang kuat pembangunan sumber daya 

manusia, dengan fokus pada : 

a. Peningkatan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui 

penyaluran stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Fasilitasi 

Operasional Pendidikan mulai PAUD, TK/RA,SD/MI, SMP/MTs Negeri dan 

swasta, pemenuhan akses inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus; 

peningkatan layanan pendidikan keaksaraan serta aktualisasi nilai-nilai 

budaya dan kearifan lokal melalui pemanfaatan ruang bersama. 

b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui 

pemberian kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap 

(GTT/PTT) PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, pelatihan guru pendamping 

khusus inklusi; peningkatan literasi bagi penguatan pendidikan karakter; 

pemberian kesejahteraan bagi pendidik keagamaan dan pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal pendidikan. 

Sasaran/Indikator/Target 

Meningkatnya akses 

layanan pendidikan 

Angka Partisipasi 

Sekolah : 99,00 

Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan 

pendidikan 

Persentase 

penyelenggaraan 

pendidikan berakreditasi 

A : 60,00% 



5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga 

kualitas lingkungan permukiman, dengan fokus pada : 

a. Perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh melalui 

penanganan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas jalan lingkungan, 

penyediaan air bersih, pengelolaan limbah domestik dan persampahan serta 

penataan drainase lingkungan. 

b. Peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat 

dan pelaku usaha untuk mencintai lingkungan, konservasi lingkungan, 

penambahan ruang terbuka hijau, pemanfaatan energi ramah lingkungan, 

pengelolaan limbah industri serta penaatan hukum lingkungan. 

Sasaran/Indikator/Target 

Menurunnya luas kawasan 

kumuh, dan meningkatnya 

pemenuhan layanan sarpras 

perkotaan 

 

Persentase kawasan 

permukiman kumuh : - %; 

 

Cakupan Layanan Sarpras 

Permukiman Perkotaan : 

93,63% 

Meningkatnya kualitas 

Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup : 52,76 



6. Pemantapan penanggulangan dan penanganan 

kebencanaan, dengan fokus pada : 

Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir/rob, pembangunan 

lanjutan sarana dan prasarana pengendali banjir di wilayah Krapyak, Panjang 

Wetan dan wilayah lainnya, peningkatan pelayanan warga terdampak bencana 

serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan, penanganan 

dan pengurangan dampak banjir/rob. 

Sasaran/Indikator/Target 

Menurunnya luas kawasan 

terdampak rob dan banjir 

 

Persentase luas wilayah 

genangan banjir dan rob :  

9,04  % 



7. Pemantapan kehidupan masyarakat yang berbudaya 

berlandaskan nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada : 

Peningkatan kerukunan umat beragama, pencegahan konflik sosial dan 

pendidikan karakter di masyarakat. 
Sasaran/Indikator/Target 

Menurunnya kasus 

konflik sosial 

 

Persentase penurunan 

kasus konflik sosial : 

20,00% 

 

Persentase Implementasi 

pendidikan keagamaan 

dan pendidikan karakter 

: 65,00% 



8. Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman dan 

perkotaan, dengan fokus pada : 

a. Rintisan pembangunan kawasan “Pekalongan Baru”, lanjutan pembangunan 

pasar Banjarsari, lanjutan penataan alun-alun, creative hub serta penataan 

kawasan strategis lainnya yang berbasis gender, ramah anak, ramah 

diffabel, ramah lansia dan ramah lingkungan. 

b. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan 

penumpang serta konektivitas antar kawasan dan antar wilayah, melalui 

penyediaan sarana prasarana jalan dan transportasi, rekayasa lalu lintas 

serta peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata dan pusat 

pertumbuhan ekonomi dengan konsep Transit Oriented Development. 

Sasaran/Indikator/Target 

Meningkatnya ruang 

publik kreatif (taman 

bahagia) 

Persentase 

pemenuhan sarana 

prasrana pada ruang 

publik kreatif (taman 

bahagia) : 100,00% 

Meningkatnya kualitas 

layanan jalan dan 

transportasi 

Rasio Kapasitas Jalan 

(VC Ratio) : 0,73% 



*
1. 14 Januari 2020 : Konsultasi Publik 

2. 15 Januari 2020 : Surat Edaran Walikota (Arah Kebijakan, Musrenbang, Renja) 

3. 15-17 Jan 2020 : Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2021 

4. 20 Januari 2020 : Bintek SIM Musrenbang (Kelurahan, Kecamatan, Setwan) 

5. 21 Januari 2020 : Bintek SIM Renja (OPD sampai Kecamatan) 

6. 21-31 Jan 2020 : Musrenbang Kelurahan  input hasil Musrenbang Kelurahan dalam SIMRAL   

7. 3-6 Feb 2020 : Musrenbang Kecamatan  input hasil Musrenbang Kecamatan dalam SIMRAL  

  3-10 Feb 2020 

8. 21 Jan-21 Feb 2020 : Input Rancangan Renja dalam SIMRAL 

9. 11 Feb 2020 : Forum OPD Tahap I (Penyampaian Hasil Musren Kecamatan Kepada Kepala OPD) 

10. 24-26 Feb 2020 : Forum OPD Tahap II (Tematik) 

11. 2-6 Maret 2020 : Desk Rancangan Renja 

12. 9-17 Maret 2020 : Kompilasi hasil desk dan penyusunan Rancangan RKPD 2021 

13. 13 Maret 2020 : Pokir DPRD masuk Bappeda 

14. 16-17 Maret 2020 : Verifikasi lokasi Pokir DPRD 

15. 24 Maret 2020 : Musrenbang Kota 



*
21-31 Januari 2020 

1. Waktu dan tempat pelaksanaan agar dikoordinasikan oleh Camat dan disampaikan kepada 

Kepala Bappeda paling lambat tanggal 16 Januari 2020. 

2. Selanjutnya Bappeda akan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. 

3. Usulan dari Musrenbang Kelurahan yang dibawa dalam Musrenbang Kecamatan sebanyak 5 

(lima) usulan kegiatan (fisik dan non fisik), yang kemudian diusulkan ke OPD pelaksana melalui 

Forum Perangkat Daerah Tahap I. 

4. Selain usulan ke OPD sebagaimana dijelaskan nomor 3, usulan Musrenbang Kelurahan juga 

berupa usulan kegiatan yg akan dibeayai dari dana kelurahan, baik dengan DAU Tambahan 

maupun APBD murni. 

5. Pelaksanaan Musrenbang agar mempedomani petunjuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. 



*
3-6 Februari 2020 

1. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada minggu I bulan Februari 2020. 

2. Waktu dan tempat pelaksanaan agar disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat minggu III 

bulan Januari 2020. 

3. Selanjutnya Bappeda akan mengkoordinasikan jadwal Musrenbang Kecamatan. 

4. Usulan dari Musrenbang Kecamatan yang dibawa dalam Forum Perangkat Daerah sebanyak : 

a. 5 (lima) usulan kegiatan fisik dan no fisik/Kelurahan di wilayahnya yang akan diusulkan 

dilaksanakan oleh OPD. 

b. Usulan dana kelurahan di wilayahnya baik yg akan dibeayai dengan DAU Tambahan maupun 

APBD murni. 

c. 5 (lima) usulan kegiatan fisik dan no fisik hasil Musrenbang Kecamatan. 

5. Pelaksanaan Musrenbang agar mempedomani petunjuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 



*
Minggu II dan IV Februari 2020 

1. Dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada minggu II dan IV bulan Februari 2020. 

2. Forum Perangkat Daerah I dilaksanakan pada minggu II bulan Februari 2020, diagendakan 

untuk pemaparan hasil Musrenbang Kecamatan oleh Camat. 

3. Forum Perangkat Daerah II dilaksanakan pada minggu IV bulan Februari 2020, diagendakan 

untuk paparan Rancangan Renja oleh Kepada Perangkat Daerah yang sudah mengakomodir 

hasil Musrenbang Kecamatan. 

4. Usulan Musrenbang Kecamatan yang tidak bisa diakomodir dalam Rancangan Renja 

Perangkat Daerah disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah II, disertai penjelasan 

seperlunya. 

5. Waktu dan tempat pelaksanaan agar disampaikan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda. 



*
27 Jan-27 Feb 2020 

1. Rancangan Renja disusun mengacu pada Renstra dan Arah Kebijakan, Prioritas dan Fokus Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2021. 

2. Pagu indikatif program mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 (bab 7 Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021). 

3. Usulan program/kegiatan agar diarahkan pada upaya pencapaian target indikator Perangkat Daerah yang berkontribusi pada pencapaian target 

indikator akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Usulan tersebut tidak diperkenankan memuat kegiatan-kegiatan yang kurang 

relevan pada upaya pencapaian target pembangunan dan bersifat rutinitas. 

4. Perangkat Daerah melakukan input Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) pada Aplikasi SIMRAL Kota Pekalongan database 2021 

mulai tanggal 21 Januari 2020 (setelah dilakukan Bimbingan Teknis SIMRAL oleh Bappeda), dengan pentahapan sebagai berikut : 

a. Input pada modul Forum Perangkat Daerah dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari 2020 s.d. minggu II Februari 2020. Materi input 

meliputi : usulan program/kegiatan sesuai Renstra pada tahun 2021 yang menjelaskan latar belakang, kelompok sasaran dan output. 

b. Import hasil Forum Perangkat Daerah dilanjutkan input rincian anggaran pada Modul Rancangan Renja (Renja Awal) dilaksanakan 

pada minggu IV Februari 2020. 

5. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang sudah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dilampiri dengan Gender Analysis 

Pathway (GAP) disampaikan kepada Walikota cq. Kepala Bappeda, dalam bentuk soft dan hard copy yang telah  disahkan oleh Kepala 

Perangkat Daerah paling lambat minggu IV Februari 2020. 

6. Usulan Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 4, akan dibahas dalam desk renja yang akan dilaksanakan minggu I Maret 2020 

yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda. 

7. Rancangan Renja Perangkat Daerah akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2021 yang akan 

dibahas dalam Musrenbang Kota pada minggu IV Maret 2020 



TERIMAKASIH 




