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BAB IV 
ANALISIS ISU STRATEGIS 

 

 

Bagian ini akan mendeskripsikan permasalahan dan isu strategis  pembangunan 

yang dihadapi Pemerintahan Kota Tanjungbalai untuk melanjutkan tahapan 

pembangunan selanjutnya, yaitu: untuk mewujudkan “TANJUNGBALAI MAJU, 

MADANI DAN MEMILIKI DAYA SAING”. 

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 

Permasalahan Pembangunan Daerah merupakan “gap expectation” antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta 

antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat 

perencanaan sedang dibuat. Pada umumnya permasalahan pembangunan 

daerah timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan / 

atau kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan yang disajikan 

dalam bagian ini dirumuskan dari permasalahan pembangunan terpenting yang 

nyata dihadapi di Kota Tanjungbalai pada saat sekarang dan di masa yang akan 

datang. 

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan 

RPJPD Kota Tanjungbalai Tahap II  (2011-2015) 

Visi Pembangunan Jangka Panjang (2005 – 2025) Kota Tanjungbalai  

adalah: “Tanjungbalai Maju, Madani dan Memiliki Daya Saing”. 

Seperti yang dijelaskan dalam dokumen RPJPD Kota Tanjungbalai, 

wujud nyata dari visi di atas adalah sebagai berikut. Secara ringkas, 

Tanjungbalai yang maju itu akan ditandai dengan: menurunnya 

permasalahan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan tingkat 

pemerataannya, serta berfungsinya sistem dan kelembagaan politik, 

hukum dan kelembagaan kemasyarakatan. Tanjungbalai yang madani 

itu akan ditandai dengan terwujudnya tata kehidupan masyarakat 

madani (civil society), yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, 

norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi 

yang berperadaban dan sejahtera dalam arti luas. Sedangkan 

Tanjungbalai yang berdaya saing diartikan sebagai kondisi di mana 

seluruh para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tanjungbalai 

mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan yang 

membawa kepada peningkatan standar hidup, sesuai dengan potensi 

serta peluang dan tantangan yang nyata ada di Kota Tanjungbalai. 

Kondisi capaian sasaran pokok RPJPD sangat penting diketahui sebagai 

dasar bagi perencanaan jangka menengah periode berikutnya. Untuk 

melihat tingkat capaian pembangunan pada tahap sebelumnya         

(2011-2015), maka akan diuraikan kinerja berdasarkan indikator sasaran 

pokok dan target yang telah ditetapkan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel. 4.1. Capaian Sasaran Pokok RPJPD Kota Tanjungbalai Tahap II          

(2011-2015) 

 

 

 

NO SASARAN POKOK INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

S.D 

PERIODE 

2015 

REALISASI KINERJA 

S.D PERIODE 2015 

Terca

pai 

Tidak 

Terca

pai 

Tidak 

Ada 

Data 

1. 

 

Terwujudnya 

masyarakat yang 

religius dan berbudaya 

1) Jumlah aktivitas 

keagamaan 
 

 
 √ 

2) Jumlah grup kesenian 43 unit √   

3) Perda tentang aktivitas 

keagamaan 
1 

 
√ 

 

4) Tingkat kepatuhan 

masyarakat dalam 

mematuhi kebijakan 

 

 

 

√ 

 5) Jumlah gedung 

kesenian 
4 unit 

√   

 6) Penyelenggaraan 

festival seni dan 

budaya 

6 unit 

√   

 7) Sarana 

penyelenggaraan seni 

dan budaya 

3 unit 

√   

2. Terwujudnya 

pemerintahan yang 

baik, bersih dan 

berwibawa 

1) Rasio penduduk ber 

KTP per satuan 

penduduk 

0,03 √   

 2) Rasio bayi berakte 

kelahiran 
0,66 √   

  3) Rasio pasangan 

berakte nikah 
0,39 √   

  4) Kepemilikan akte 

kelahiran per 1000 

penduduk 

100 % √   

  5) Ketersediaan 

database 

kependudukan 

berskala Kota 

Tanjungbalai  

Ada √   
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NO SASARAN POKOK INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

S.D 

PERIODE 

2015 

REALISASI KINERJA 

S.D PERIODE 2015 

Terca

pai 

Tidak 

Terca

pai 

Tidak 

Ada 

Data 

  6) Penerapan KTP 

Nasional berbasis NIK  
Sudah √   

  7) Database 

kepegawaian 
Ada √   

  

8) Tersedianya dokumen 

perencanaan RPJPD 

yang telah ditetapkan 

dengan Perda 

1 dok √   

  

9) Tersedianya dokumen 

perencanaan RPJMD 

yang telah ditetapkan 

dengan Perda  

1 dok √   

  

10) Tersedianya dokumen 

perencanaan RKPD 

yang telah ditetapkan 

dengan Perkada 

10 dok √   

  
11) Penjabaran RPJMD ke 

dalam RKPD 
100 % √   

  12) Angka kriminalitas    √ 

  13) Jumlah unjuk rasa    √ 

  14) Jumlah poskamling    √ 

  15) Volume publikasi 

hukum 
   √ 

  16) Jumlah sosialisasi 

perundang-undangan 
   √ 

  17) Jumlah club olahraga 42 unit √   

  18) Jumlah gedung 

olahrara 
3 unit √ 

  

  19) Jumlah organisasi 

pemuda 
45 unit √ 

  

  20) Jumlah organisasi 

olahraga 
27 unit √ 

  

  21) Jumlah kegiatan 

kepemudaan 
7 unit √ 
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NO SASARAN POKOK INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

S.D 

PERIODE 

2015 

REALISASI KINERJA 

S.D PERIODE 2015 

Terca

pai 

Tidak 

Terca

pai 

Tidak 

Ada 

Data 

  22) Jumlah kegiatan 

olahraga 
27 unit √ 

  

  23) Gelanggang balai 

remaja (selain milik 

swasta) gedung 

pertemuan, sanggar 

pramuka, kedai 

pramuka, mess 

pramuka, pondik 

pemuda, gedung 

KNPI, bumi 

perkemahan) 

3 unit √  

 

  24) Lapangan olahraga 

(lapangan volly, sepak 

bola, bulu tangkis, 

basket) 

22 unit √   

3 Terwujudnya Sumber 

Daya Manusia yang 

berkualitas dalam 

kehidupan sosial yang 

damai 

1) IPM 
76,94 

 
√ 

 

 2) Angka kemiskinan 
10% 

 
√ 

 

 3) APS SD/Mi 100% √   

 4)  APS SMP/MTs dan 

paket B 
96,12%  √ 

 

 5) APS SMA/SMK/MA 76%  √  

 6) APK SD/Mi dan     

paket A 
104,13% √ 

  

  7) APK SMP/MTs 94,31%  √  

  8) APK SMA/SMK/SMA 84,89%  √  

  9) APM SD/Mi dan    

paket A 
96,53% 

 
√ 

 

  10) APM SMP/MTs  77%  √  

  11) APM SMA/SMK/MA 77,23%  √  

  12) Rasio ketersediaan 

sekolah SD/Mi per 

penduduk usia sekolah 

1:192  √ 
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NO SASARAN POKOK INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

S.D 

PERIODE 

2015 

REALISASI KINERJA 

S.D PERIODE 2015 

Terca

pai 

Tidak 

Terca

pai 

Tidak 

Ada 

Data 

  13) Rasio ketersediaan 

sekolah SMP/MTs per 

penduduk usia sekolah 

1:648 √  

 

  14) Rasio ketersediaan 

sekolah SMA/SMK/MA 

per penduduk usia 

sekolah 

1:450 

 

√ 

 

  15) Rasio guru SD/Mi 

terhadap murid SD/Mi 
1:19 

 √  

  16) Rasio guru SMP/MTs 

terhadap murid 

SMP/MTs 

1:20 

√   

  17) Rasio guru 

SMA/SMK/MA 

terhadap murid SD/Mi 

1:11 

 

√ 

 

  18) Persentase guru SMK 

menerapkan e-

pembelajaran 

75% 

 

√ 

 

  19) Persentase SMK 

SBI/RSBI 
28,58% 

 
√ 

 

  20) Persentase SMK 

bersertifikat ISO 

9001:2008 

28,58% 

 

√ 

 

  21) Persentase guru SMK 

berkualifikasi S1/D4 
99,14% √ 

  

  22) Persentase guru SMK 

bersertifikat  
95% 

 
√ 

 

  23) Angka melek huruf 99,40% √   

  24) Rata-rata lama 

sekolah 
9,8 Tahun 

 
√ 

 

  25) Persentase peserta 

didik SD/SDLB putus 

sekolah 

0,06% 

 

√ 

 

  26) Persentase peserta 

didik SD/SDLB 

melanjutkan sekolah 

96,54% 

 

√ 
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NO SASARAN POKOK INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

S.D 

PERIODE 

2015 

REALISASI KINERJA 

S.D PERIODE 2015 

Terca

pai 

Tidak 

Terca

pai 

Tidak 

Ada 

Data 

  27) Persentase peserta 

didik SMP/SMPLB 

putus sekolah 

0,80% 

 

√ 

 

  28) Persentase guru 

SD/SDLB 

berkualifikasi S1/D4 

90,76% 

 

√ 

 

  29) Persentase guru 

SMP/SMPLB 

berkualifikasi S1/D4 

99% 

 

√ 

 

  30) Persentase guru 

SMA/SMALB 

berkualifikasi 

bersertifikat 

92% 

 

√ 

 

  31) Jumlah perpustakaan 142 unit √   

  32) Jumlah pengunjung 

perpustakaan 

179.352 

orang 
√ 

  

  33) Koleksi buku yang 

tersedia di 

perpustakaan 

41.275 

jenis 
√ 

  

  34) Rasio posyandu per 

satuan balita 
166 unit 

 
√ 

 

  35) Rasio puskesmas per 

satuan penduduk 
1:20.877 

 
√ 

 

  36) Rasio pustu per 

satuan penduduk 
1:12.847 

 
√ 

 

  37) Rasio rumah sakit per 

satuan penduduk 
1:167.012 

 
√ 

 

  38) Angka Usia Harapan 

Hidup 

72,1 

tahun 
 √  

  39) Persentase Balita Gizi 

Buruk 
<2% √   

  40) Jumlah Kematian Bayi 0  √  

  41) Jumlah Kematian Ibu 0  √  

  42) Persentase partisipasi 

perempuan di lembaga 

pemerintah 

9 %   √ 
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NO SASARAN POKOK INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

S.D 

PERIODE 

2015 

REALISASI KINERJA 

S.D PERIODE 2015 

Terca

pai 

Tidak 

Terca

pai 

Tidak 

Ada 

Data 

  43) Partisipasi perempuan 

di lembaga swasta 
1.000 

orang 
  √ 

  44) Rasio KDRT 
70 kasus   √ 

  45) Partisipasi angkatan 

kerja perempuan 
15    √ 

  46) Penyelesaian 

pengaduan 

perlindungan 

perempuan dan anak 

dari tindakan 

kekerasan 

100 %   √ 

  47) Rata-rata jumlah 

kelompok binaan 

Lembaga 

Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) 

38 √   

  48) Rata-rata jumlah 

kelompok binaan PKK 
102  √  

  49) LPM berprestasi 15 unit  √  

  50) PPK akif 38 unit √   

  51) Posyandu aktif 187 buah √   

  52) Rasio penduduk yang 

bekerja 
65 √  

 

  53) Angka sengketa 

pengusaha-pekerja 

per tahun 

65% √ 

  

  54) Tingkat partisipasi 

angkatan kerja 
6 buah √ 

  

  55) Pencari kerja yang 

ditempatkan 
66% 

 
√ 

 

  56) Tingkat pengangguran 

terbuka 
683 orang 

 
√ 
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NO SASARAN POKOK INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

S.D 

PERIODE 

2015 

REALISASI KINERJA 

S.D PERIODE 2015 

Terca

pai 

Tidak 

Terca

pai 

Tidak 

Ada 

Data 

  57) Sarana sosial seperti 

panti asuhan, panti 

jompo dan panti 

rehabilitasi 

5,80% 

 

√ 

 

  58) PMKS yang 

memperoleh bantuan 

sosial 

7.585 

orang 

 

√ 

 

  59) Penanganan 

penyandang masalah 

kesejahteraan sosial 

546 orang 

 

√ 

 

4 Terwujudnya 

Perekonomian Daerah 

Yang Berdaya Saing 

1) Pertumbuhan PDRB 6,46%  √  

2) PDRB ADHB 5.331,69 

Milyar 

 
√ 

 

3) PDRB ADHK 1.754,22 

Milyar 

 
√ 

 

4) PDRB per kapita 

ADHB 

10.206 

juta 

 
√ 

 

5) Jumlah koperasi aktif / 

berprestasi 
60% 

 
√ 

 

6) Jumlah LKM/BPR aktif    √ 

7) Jumlah pengelola 

SDM koperasi yang 

mengikuti pelatihan 

60% 

 

√ 

 

8) Persentase 

pengembalian dana 

bergulir 

100% 

 

√ 

 

9) Peningkatan produksi 

perikanan 
21,7 ton √ 

  

10) Peningkatan hasil 

tangkapan dalam 

setiap upaya 

penangkapan 

42.620,9 

ton 
√ 

  

11) Peningkatan tingkat 

konsumsi ikan 

masyarakat 

41,7 kg √ 
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NO SASARAN POKOK INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

S.D 

PERIODE 

2015 

REALISASI KINERJA 

S.D PERIODE 2015 

Terca

pai 

Tidak 

Terca

pai 

Tidak 

Ada 

Data 

  12) Peningkatan volume 

produk olahan hasil 

perikanan 

40,1  ton √ 

  

13) Peningkatan produksi 

benih ikan 

1,9 juta 

ekor 
√ 

  

14) Kontribusi sektor 

perdagangan terhadap 

PDRB 

26,63 % 

 

√ 

 

15) Ekspor bersih 

perdagangan  (US $ ) 

16.533,40 

US $ 

 
√ 

 

16) Regulasi ketahanan 

pangan 
1 dok 

 
√ 

 

17) Jumlah perda/perkada 

yang mendukung 

usaha peningkatan 

PAD dan iklim 

investasi 

1 dok √  

 

5. Terwujudnya Kota 

yang Bersih, Indah, 

dan Aman dengan 

Sarana dan Prasarana 

Perkotaan yang 

Memadai dan 

Berwawasan 

Lingkungan 

 

1) Dokumen RTRW 1 dok √   

 2)  Dokumen RDTR 6 dok √   

 3) Dokumen KLHS 1 dok √   

 4) Panjang jalan dalam 

kondisi baik 

164,30 

km 
 √  

 5) Panjang jalan dilalui 

roda empat 

234,38 

km 
 √  

 6) Jalan penghubung dari 

ibukota kecamatan 

dan kawasan 

permukiman penduduk 

(minimal dilalui roda 4) 

201,99 

km 
 √  

  7) Panjang jalan kota 

dalam kondisi baik (40 

km/jam) 

111,48 

km 
 √  
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NO SASARAN POKOK INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

S.D 

PERIODE 

2015 

REALISASI KINERJA 

S.D PERIODE 2015 

Terca

pai 

Tidak 

Terca

pai 

Tidak 

Ada 

Data 

  8)  Panjang jalan yang 

memiliki trotoar dan 

drainase saluran 

pembuangan air 

minimal 

28,24 km  √  

  9) Rumah tangga 

pengguna air bersih 

19.812 

KK 
√   

  10) Drainase dalam 

kondisi baik / 

pembuangan air tidak 

tersumbat 

165,49 

km 
 √  

  11) Pembangunan turap di 

wilayah jalan 

penghubung dan aliran 

sungai rawan longsor 

di lingkup kewenangan 

kota 

3,59 km  √  

  12) Jumlah arus 

penumpang angkutan 

umum 

- √   

  13) Rasio izin trayek 160 unit √   

  14) Jumlah uji KIR 

angkutan umum 
5.258 unit √   

  15) Jumlah angkutan laut / 

udara / terminal bus 
204 unit √   

  16) 
Pemasangan rambu-

rambu 
225 unit √   

  17) Persentase usaha 

yang mentaati 

persyaratan 

administrastif dan 

teknis pencegahan 

pencemaran air 

100 %  √  
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Sumber : Evaluasi RPJMD Kota Tanjungbalai 2011-2016 

 

 

 

NO SASARAN POKOK INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA 

S.D 

PERIODE 

2015 

REALISASI KINERJA 

S.D PERIODE 2015 

Terca

pai 

Tidak 

Terca

pai 

Tidak 

Ada 

Data 

  18) Persentase usaha 

sumber tidak bergerak 

yang memenuhi 

persyaratan 

administratif dan teknis 

pengendalian 

pencemaran udara 

100 %  √  

  19) Persentase luasan 

lahan yang ditetapkan 

dan diinformasikan 

status kerusakan 

lahan dan tanah untuk 

produksi biomasa 

100 %  √  

  20) Persentase jumlah 

pengaduan 

masyarakat yang 

ditindaklanjuti akibat 

adanya dugaan 

pencemaran atau 

perusakan lingkungan 

hidup dari usaha atau 

kegiatan yang memilki 

izin lingkungan 

100 %  √  

  21) Jumlah usaha atau 

kegiatan yang dikelola 

Pemko Tanjungbalai 

yang memilki dokumen 

lingkungan hidup 

1 keg √   

  22) Persentase 

penanganan sampah 
95 % √   

  23) Persentase tempat 

pembuangan sampah 

(TPS) per satuan 

penduduk 

95 % √   

  24) Jumlah IPAL Komunal 

dan IPAL Medis  
1  √   
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Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang 

Daerah dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode 

yang lalu, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan  jangka 

menengah daerah Kota Tanjungbalai. Dalam pencapaian kinerja pada 

sasaran pokok RPJPD Kota Tanjungbalai tahap II (2011-2016), terdapat 

beberapa indikator makro yang tidak tercapai dan menjadi tugas pada 

pembangunan tahap III (2016-2021), yaitu :  

1. Belum optimalnya Indikator Pembangunan Manusia 

2. Masih tingginya tingkat pengangguran  

3. Masih tingginya angka kemiskinan 

4. Pertumbuhan PDRB Kota Tanjungbalai masih mengalami 

perlambatan 

 

4.1.2. Permasalahan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Rumusan sementara permasalahan pembangunan berdasarkan analisis 

pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing urusan yang relevan 

adalah sebagai berikut: 

4.1.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

1) Pendidikan 

 Manusia merupakan pelaku dan penerima manfaat pembangunan. 

Pembangunan sektor pendidikan merupakan salah satu upaya 

strategis untuk pengembangan modal manusia (human capital) 

yang sekarang, dan penyiapan generasi berkualitas di masa yang 

akan datang.  

 Dari hasil diskusi terfokus yang telah dilakukan, permasalahan yang 

dihadapi menyangkut aksesibilitas, kualitas pendidikan, serta 

manajemen pendidikan. Secara lebih spesifik, permasalahan di 

sektor pendidikan adalah: 

a) Masih tingginya angka putus sekolah. 

b) Angka partisipasi PAUD rendah. 

c) Kualitas sekolah menengah pertama swasta yang harus 

ditingkatkan untuk sebagai salah satu daya tarik Kota 

Tanjungbalai. 

d) Kompetensi tenaga pendidik pada satuan pendidikan sekolah 

dasar relatif rendah. 

e) Penyebaran mutu pendidikan yang tidak sama di wilayah 

kecamatan. 

f) Prestasi pendidikan pada tingkat nasional yang masih harus 

ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya.  

g) Masih rendahnya peran serta orang tua dan masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di rumah. 
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h) Masih kurangnya tenaga pendidik bidang mata pelajaran 

tertentu pada jenjang pendidikan dasar. 

i) Masih minimnya sarana perpustakaan di beberapa sekolah. 

j) Masih minimnya sarana dan prasarana serta peralatan 

pendukung di beberapa sekolah. 

k) Lingkungan sekolah rawan dengan kenakalan 

remaja,kriminalitas dan narkoba. 

 

2) Kesehatan 

a. Dinas Kesehatan 

 Selain tingkat pendidikannya, modal manusia juga ditentukan oleh 

tingkat kesehatannya. Derajat pendidikan dan derajat kesehatan 

masyarakat bersama-sama menentukan produktivitas masyarakat 

Kota Tanjungbalai. Selain itu peningkatan kualitas pelayanan 

Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai 

berpotensi mendorong meningkatnya derajat kesehatan 

Tanjungbalai dan juga dapat memicu berkembangnya Kota 

Tanjungbalai sebagai Kota Jasa. Karena itu, komitmen untuk 

pengembangan RSUD Tengku Mansyur ini harus direalisasikan 

dalam kebijakan pengembangannya. Pada sektor kesehatan ini, 

permasalahan strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut: 

a) Distribusi tenaga kesehatan masih belum merata. 

b) Masih ditemukannya masalah gizi kurang dan gizi buruk pada 

balita 

c) Masih rendahnya pembudayaan pola hidup bersih dan sehat 

(atau paradigma sehat) di masyarakat.   

d) Penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan dan berpotensi 

mewabah masih merupakan masalah. 

e) Jumlah penyakit tidak menular semakin meningkat. 

f) Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akses air 

minum dan air bersih. 

g) Belum terlaksananya akreditasi puskesmas. 

h) Masih kurangnya sarana dan prasarana medis dan non medis  

untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD 

Tengku Mansyur. 

i) Masih belum optimalnya penyelenggaraan PROTAP pelayanan 

medis. 

j) Masih belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non 

medis di RSUD Tengku Mansyur. 

 

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

 Infrasruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang mutlak bagi 

pengembangan sebuah wilayah. Ketersediaan sarana dan 

prasarana transportasi yang baik,  penataan wilayah perumahan 

dan permukiman, penanganan sanitasi dan ketersediaan air bersih 

serta kelengkapan fasilitas publik dapat mendorong kemajuan 
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perekonomian Kota. Namun seiring dinamika pertumbuhan 

penduduk dan perubahan kebijakan tata ruang wilayah, penataan 

jaringan infrastruktur belum dapat diwujudkan secara baik. 

Beberapa penyebab yang menjadi permasalahan strategis bidang 

ini adalah: 

a) Belum optimalnya penyediaan prasarana jalan penghubung 

pusat-pusat pertumbuhan. 

b) Masih minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH. 

c) Semakin tingginya potensi pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai dengan peruntukan dan tata ruang yang telah 

ditetapkan.  

d) Perlunya pengembangan Data base jalan/jembatan 

infrastruktur dasar. 

e) Belum optimalnya cakupan penanganan banjir.  

f) Masih rendahnya cakupan pelayanan akses air minum yang 

aman. 

g) Masih rendahnya cakupan pelayanan sistem air limbah. 

 

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

 Permasalahan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman adalah sebagai berikut:  

a) Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam 

penyediaan, penataan perumahan dan lingkungannya. 

b) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

persampahan dan kebersihan drainase wilayah perkotaan. 

c) Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan 

persampahan. 

d) Tidak layaknya armada pengangkut sampah sehingga 

mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat. 

e) Minimnya pemahaman aparatur tentang mekanisme kerja di 

bidang kebersihan dan pasar. 

f) Belum tertatanya dengan baik tempat berjualan dipasar. 

g) Belum optimalnya cakupan pelayanan Rasio Ketersedian 

Petugas Kebersihan Kota. 

 

5) Sanitasi 

 Permasalahan pembangunan untuk urusan sanitasi adalah sebagai 

berikut: 

a) Belum tersedianya pengolahan air yang cukup untuk melayani 

kebutuhan air bersih masyarakat. 

b) Belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih dan 

penambahan pelanggan PDAM. 
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6) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 

 Permasalahan pembangunan di urusan Ketentraman, Ketertiban 

Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:  

a) Masih rendahnya peran partai politik dalam peningkatan 

kualitas demokrasi di Daerah. 

b) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan 

kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan 

peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang 

berkelanjutan. 

c) Belum optimalnya cakupan pelayanan penegakan peraturan 

daerah dan peraturan kepala daerah 

d) Masih rendahnya peran masyarakat dalam pemeliharaan 

ketentraman dan ketertiban di wilayahnya 

e) Masih rendahnya sumberdaya masyarakat pendukung Desa/ 

Kelurahan Tangguh dan Siaga Bencana 

 

7) Sosial 

 Seperti telah umum dipahami, pembangunan sosial 

kemasyarakatan merupakan bagian integral dalam pembangunan 

daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan 

pembangunan sosial akan membahayakan kehidupan sosial 

masyarakat.  

 Karena itu, tantangan pembangunannya adalah peningkatan 

ketahanan sosial masyarakat sehingga mampu secara mandiri 

mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di 

masyarakatnya. Tantangan pembangunan sosial di Kota 

Tanjungbalai lebih tinggi karena Tanjungbalai lebih berciri 

perkotaan. 

 Permasalahan pembangunan di sektor atau bidang sosial ini 

adalah:  

a) Ketersediaan data PMKS masih belum baik 

b) Populasi keluarga miskin masih cukup besar, sementara 

penanganan penanggulangan kemiskinan masih belum 

memadai. 

c) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana panti 

sosial. 

d) Munculnya kecenderungan masyarakat tidak mandiri 

(tergantung) 

e) Masih belum sinergisnya upaya pembangunan kesejahteraan 

sosial dan penanggulangan kemiskinan. 
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4.1.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

1) Ketenagakerjaan 

 Angkatan kerja yang produktif dan kompetitif merupakan kondisi 

yang penting untuk peningkatan kesejahteraan dan 

penanggulangan kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi di sektor 

ketenagakerjaan ini adalah sebagai berikut: 

a) Masih tingginya angka pengangguran. 

b) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam 

memenuhi kebutuhan pasar kerja. 

c) Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja. 

d) Masih rendahnya minat masyarakat dalam mencari kerja. 

e) Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU 

ketenagakerjaan. 

f) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan 

pelatihan dan bantuan yang diberikan. 

g) Belum adanya Balai Latihan Kerja sebagi pendukung 

Tanjungbalai Kota Jasa. 

h) Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi teknis dasar tentang 

ketenagakerjaan (mediator, pengawas, perencana dan 

fasilitator). 

 

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 Permasalahan pembangunan di urusan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 

a) Kurangnya penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender 

dan anak. 

b) Belum meratanya pemahaman tentang KDRT dan Human 

trafficking. 

c) Masih rendahnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama 

dalam pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan 

anak. 

d) Belum optimalnya perkembangan organisasi perempuan. 

e) Masih rendahnya peran partisipasi anak dalam forum anak. 

f) Belum optimalnya peran kader pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

g) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh 

berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman 

dan bertaqwa. 

 

3) Ketahanan Pangan 

 Permasalahan pembangunan di urusan Ketahanan Pangan adalah 

sebagai berikut: 

a) Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan. 

b) Masih belum optimalnya penganekaragaman pangan. 
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4) Pertanahan 

 Permasalahan pembangunan di urusan Pertanahan adalah sebagai 

berikut: 

a) Masih rendahnya cakupan pelayanan pertanahan. 

b) Belum optimalnya cakupan pelayanan tertib administrasi 

penguasaan tanah. 

 

5) Lingkungan Hidup 

 Permasalahan pembangunan di urusan Lingkungan Hidup adalah 

sebagai berikut: 

a) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian 

lingkungan hidup.  

b) Masih rendahnya cakupan pengendalian pencemaran udara. 

c) Belum optimalnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah. 

 

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatatan Sipil 

 Pembangunan sektor kependudukan membutuhkan data yang 

akurat. Karena itu, capaian pelayanan KTP dan Catatan Sipil harus 

ditingkatkan. Selain untuk memenuhu hak masyarakat juga untuk 

peningkatan akurasi data kependudukan. Permasalahan 

pembangunan yang dihadapi di bidang kependudukan dan catatan 

sipil adalah sebagai berikut:  

a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus KTP, KK 

dan Akte Kelahiran dan dokumen pencatatan sipil lainnya. 

b) Masih belum dipakainya data kependudukan Disduk Capil 

sebagai dasar perumusan kebijakan terkait dengan 

kependudukan.  

 

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan 

 Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu motor dalam 

upaya pengentasan kemiskinan. Di periode pembangunan 

berikutnya, posisi masyarakat kelurahan akan semakin strategis. 

Keberdayaan Kelurahan dan masyarakatnya harus ditingkatkan 

sehingga mampu secara mandiri mewujudkan desa yang 

membangun secara mandiri.  

 Permasalahan pembangunan di urusan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa / Kelurahan adalah sebagai berikut: 

a) Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam membangun 

kemandirian, kebersamaan, kepedulian untuk menangani 

permasalahan secara bersama-sama.Meningkatnya 

ketergantungan masyarakat pada bantuan dari pemerintah. 
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b) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 

Kelurahan. 

c) Belum optimalnya peran Musrenbangkel dalam proses 

perencanaan pembangunan daerah. 

d) Masih rendahnya cakupan pembinaan tertib administrasi 

keuangan Pemerintahan Kelurahan. 

e) Masih belum optimalnya peran kader Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kelurahan serta kompetensinya yang tidak 

merata. 

f) Masih rendahnya inovasi TTG. 

g) Masih tingginya angka kasus KDRT, trafficking dan TFR (Total 

Fertility Rate). 

h) Masih rendahnya dukungan lintas sektor dalam 

pengarusutamaan gender. 

i) Masih rendahnya peran masyarakat dalam membina ketahanan 

keluarga. 

 

8) Pengendalian Penduduk dan KB 

 Permasalahan pembangunan di urusan Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: 

a) Belum optimalnya tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam 

pembudayaan Keluarga Berencana  

b) Masih rendahnya cakupan pelayanan Keluarga Berencana. 

c) Belum optimalnya cakupan pelayanan penyediaan data mikro 

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 

d) Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian remaja untuk 

peduli tentang kesehatan reproduksi. 

 

9) Perhubungan  

 Sebagai wilayah perkotaan, pembangunan sektor perhubungan 

Kota Tanjungbalai harus semakin ditingkatkan. Arus lalu lintas 

barang, jasa dan orang di dalam kota serta dari dan ke luar kota 

harus semakin aman, nyaman dan lancar. Beberapa Permasalahan 

pembangunan di bidang sektor perhubungan adalah sebagai 

berikut: 

a) Operasional kenderaan plat hitam (tanpa izin) masih tinggi 

sehingga kinerja pengendaliannya masih harus ditingkatkan.  

b) Penggunaan angkutan umum masih berbasis angkutan kecil 

(tidak massal).  

c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal berlalu 

lintas. 

d) Manajemen Lalu Lintas yang belum optimal. 

e) Masih rendahnya fasilitas kelengkapan jalan. 

f) Masih kurangnya kerjasama pengujian dengan kab/kota  

tetangga. 
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g) Terminal belum berfungsi secara optimal. 

 

10) Komunikasi dan Informatika 

 Permasalahan pembangunan di urusan Komunikasi dan Informatika 

adalah sebagai berikut: 

a) Belum optimalnya pelayanan Website Milik Pemerintah Daerah. 

b) Belum optimalnya cakupan pelayanan Telekomunikasi.  

c) Belum optimalnya koordinasi penyampaian informasi 

pembangunan dari tiap urusan atau sektoral. 

d) Masih terbatasnya sumberdaya yang memahami dan 

menangani aspek komunikasi dan informasi dalam 

pelembagaan akuntabilitas kinerja.  

 

11) Koperasi dan UKM 

 Permasalahan pembangunan di urusan Koperasi dan UKM adalah 

sebagai berikut: 

a) Masih rendahnya keterkaitan usaha (kemitraan) koperasi 

dengan usaha lainnya. 

b) Masih rendahnya animo masyarakat untuk ikut dalam Koperasi. 

c) Belum optimalnya pengendalian koperasi yang tidak sesuai 

dengan aturannya. 

d) Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya 

produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana 

pemasaran serta informasi pasar). 

e) Masih rendahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat.  

f) Masih rendahnya daya saing produk UMKM. 

g) Belum optimalnya kerjasama usaha (kemitraan), baik backward 

linkages maupun forward linkages. 

 

12) Penanaman Modal 

 Permasalahan pembangunan di urusan Penanaman Modal adalah 

sebagai berikut: 

a) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan 

penanaman modal. 

b) Masih rendahnya cakupan pelayanan informasi peluang 

investasi. 

c) Belum optimalnya daya serap tenaga kerja dari realisasi 

penanaman modal. 

 

13) Pemuda dan Olahraga 

 Pemuda merupakan sumberdaya pembangunan. Karenanya, 

potensinya harus direalisasikan untuk percepatan peningkatan 

kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Kota 
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Tanjungbalai.  Permasalahan pembangunan di bidang Pemuda dan 

Olah raga adalah sebagai berikut: 

 Permasalahan pembangunan di urusan Pemuda dan Olah Raga 

adalah sebagai berikut: 

a) Belum optimalnya pembinaan atlet untuk semua cabang olah 

raga 

b) Belum optimalnya penyediaan fasilitas olah raga. 

c) Kurangnya ruang ekspresi pemuda. 

d) Masih rendahnya peran dunia usaha dalam pengembangan 

potensi kepemudaan dan olah raga. 

e) Masih belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam 

peningkatan pemuda tangguh. 

 

14) Statistik 

 Permasalahan pembangunan di urusan Statistik adalah sebagai 

berikut: 

a) Belum optimalnya konsolidasi data kinerja sektoral di tingkat 

SKPD 

b) Rendahnya kapasitas SDM dalam analisis Statistika. 

 

15) Kebudayaan 

 Permasalahan pembangunan di urusan Kebudayaan adalah 

sebagai berikut: 

a) Masih rendahnya kapasitas aparatur dalam pembangunan 

sektor kebudayaan. 

b) Masih rendahnya koordinasi pembangunan sektor kebudayaan. 

c) Belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kebudayaan. 

d) Belum optimalnya pengadaan dan pelayanan sanggar dan 

arena tempat kegiatan kebudayaan. 

e) Belum optimalnya penggalian peran nilai dan prinsip agama 

dalam pembangunan sektor kebudayaan. 

 

16) Kearsipan 

 Permasalahan pembangunan di urusan Kearsipan adalah sebagai 

berikut: 

a) Masih terbatasnya sumberdaya aparatur di bidang kearsipan 

sehingga kearsipan belum diselenggarakan secara profesional. 

b) Belum optimalnya penghimpunan arsip dan naskah kuno. 
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17) Perpustakaan 

 Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap merupakan komponen utama 

dalam human capital (modal manusia). Peningkatan human capital, 

khususnya aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat 

dapat juga ditingkatkan dengan belajar secara mandiri di 

perpustakaan daerah. Karenanya, Kantor Perpustakaan dan Arsip 

Daerah juga berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan 

pemahaman, ketrampilan, dan sikap hidup masyarakatnya.  

 Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam peningkatan pelayanan 

perpustakaan daerah adalah sebagai berikut: 

a) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti penting 

pelayanan perpustakaan daerah dalam peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan, serta sikap secara mandiri dan 

berkelanjutan.  

b) Masih rendahnya minat baca masyarakat.  

c) Masih kurangnya jumlah dan jenis buku yang terkait dengan 

pengembangan kelompok usaha mikro dan kecil serta buku-

buku lain yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas 

masyarakat. 

d) Masih belum optimalnya penjangkauan pelayanan 

perpustakaan daerah ke masyarakat umum, pelajar dan 

khususnya kelompok masyarakat binaan. 

e) Belum optimalnya pemanfaatan IT di perpustakaan. 

 

4.1.2.3. Urusan Pilihan 

1) Kelautan dan Perikanan 

 Permasalahan pembangunan di Kelautan Perikanan adalah sebagai 

berikut: 

a) Belum optimalnya cakupan pelayanan pembinaan kelompok 

usaha budidaya ikan. 

b) Masih rendahnya produktifitas usaha perikanan dan kelautan 

karena pengelolaan yang belum optimal atau masih secara 

tradisional. 

c) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pengembangan 

perikanan. 

d) Masih terbatasnya kualitas kelembagaan usaha, iklim usaha, 

dan investasi. 

e) Masih rendahnya daya saing produk perikanan.  

 

2) Pariwisata 

 Seperti telah dijelaskan di bagian awal, kontribusi sektor pariwisata 

dalam peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan 

di Kota Tanjungbalai harus semakin ditingkatkan. Permasalahan 
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pembangunan yang dihadapi di sektor budaya dan pariwisata 

adalah sebagai berikut: 

a) Belum optimalnya kerjasama pengembangan wisata buatan 

berbasis pendidikan dan kebudayaan. 

b) Belum memadainya infrastruktur di objek wisata yang sudah 

ada.  

c) Belum optimalnya peran POKDARWIS. 

d) Masih belum optimalnya pemeliharaan dan perawatan situs dan 

cagar budaya. 

 

3) Pertanian 

a. Pertanian dan Perkebunan 

 Permasalahan pembangunan di sektor Pertanian dan Perkebunan 

adalah sebagai berikut: 

a) Masih terdapat ancaman alih fungsi lahan.  

b) Masih minimnya sarana dan prasarana produksi pertanian.  

c) Ancaman dampak perobahan Iklim (Serangan organisme 

penggangu  tanaman, banjir, kekeringan) 

d) Belum optimalnya  penanganan panen dan pasca panen.  

e) Masih Minimnya Jumlah penangkar benih 

 

b. Peternakan 

 Permasalahan pembangunan di sektor Peternakan adalah sebagai 

berikut: 

a) Masih belum terkoordinasikannya pengendalian penyakit 

hewan ternak.  

b) Masih rendahnya kompetensi SDM kelompok peternak di 

masyarakat. 

c) Masih belum optimalnya cakupan pelayanan pengendalian area 

pengembangan ternak. 

 

4) Energi dan Sumberdaya Mineral 

 Permasalahan pembangunan di sektor energi dan sumberdaya 

mineral adalah sebagai berikut: 

a) Belum optimalnya peningkatan debit air melalui peningkatan 

debit air sungai air dan pengembangan jaringan irigasi sungai 

Tanjungbalai 

b) Belum optimalnya cakupan pelayanan pemasangan jaringan 

listrik bagi masyarakat kurang mampu. 

c) Belum optimalnya cakupan pelayanan pembangunan sumur 

bor dan penambahan jangkauan pelayanan PDAM. 

d) Maraknya usaha penambangan pasir oleh masyarakat yang 

belum diatur dengan Perda. 
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5) Perdagangan 

 Permasalahan pembangunan di sektor Perdagangan adalah 

sebagai berikut: 

a) Belum optimalnya cakupan pelayanan bina kelompok 

pedagang/usaha informal. 

b) Belum optimalnya cakupan pelayanan informasi harga, 

komoditas dan jenis produk. 

c) Belum optimalnya kerjasama antara pasar berjejaring dengan 

kelompok binaan pemerintah daerah. 

d) Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan pasar. 

e) Masih minimnya fasilitasi distribusi produk-produk masyarakat. 

 
6) Perindustrian 

 Permasalahan pembangunan di sektor Industri adalah sebagai 

berikut: 

a) Belum optimalnya cakupan pelayanan pengembangan  

industri/perusahaan. 

b) Masih rendahnya kemitraan usaha industri/perusahaan 

 

4.1.2.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 

1) Perencanaan  

 Sebagai pembina di bidang perencanaan, posisi Bappeda sangat 

strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai. Permasalahan 

pembangunan yang dihadapi dalam urusan perencanaan adalah 

sebagai berikut:  

a) Belum meratanya kemampuan teknis aparatur perencana 

SKPD. 

b) Masih belum optimalnya prosedur perencanaan pembangunan 

sehingga penyelesaian dokumen perencanaan masih sering 

terlambat. 

c) Belum optimalnya tugas-tugas koordinasi, pembinaan dan 

pengawasan bidang perencanaan pembangunan. 

d) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pengendalian dan 

evaluasi pembangunan 

 

2)  Keuangan  

 Permasalahan pembangunan di Badan Pengelola Keuangan Asset 

Daerah adalah sebagai berikut: 

a) Masih rendahnya kapasitas SDM di SKPD dalam pengelolaan 

keuangan daerah.   

b) Masih rendahnya kinerja penyelenggaraan prosedur standar 

pengelolaan keuangan daerah. 
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c) Masih rendahnya koordinasi pemberian  bantuan hibah sebagai 

bagian dari investasi sosial. 

d) Belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak. 

e) Belum optimalnya penyelenggaraan prosedur tetap pelayanan 

Pajak Daerah. 

f) Masih belum optimalnya upaya penggalian PAD, seperti 

pengelolaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan 

daerah. 

 

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan  

 Profesionalisme aparatur daerah  merupakan kunci utama dalam 

pengembangan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kota 

Tanjungbalai. Oleh karena itu, pengembangan manajemen 

kepegawaian masih harus dioptimalkan. Permasalahan 

pembangunan yang dihadapi bidang kepagawaian adalah sebagai 

berikut: 

a) Belum adanya SIMPEG. 

b) Belum optimalnya pelaksanaan Diklat. 

c) Masih rendahnya Profesionalisme ASN. 

d) Belum optimalnya upaya pembinaan profesionalisme aparatur 

di tingkat SKPD. 

e) Belum optimalnya cakupan pelayanan pembinaan purnabakti 

ASN. 

f) Belum optimalnya cakupan pelayanan pembinaan purnabhakti 

PNS. 

g) Belum optimalnya peran Korpri dalam pembinaan 

profesionalisme PNS. 

 

4) Penelitian dan Pengembangan 

a) Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam 

perumusan kebijakan pembangunan. 

 

5) Fungsi penunjang lainnya 

Permasalahan pembangunan terkait fungsi penunjang pada urusan 

penunjang urusan pemerintahan bersumber dari SKPD sekretariat 

daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, kecamatan dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. Rangkuman permasalahan 

tersebut adalah: 

a) Belum optimalnya pembudayaan sistem akuntabilitas kinerja di 

SKPD. 

b) Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan SOP, SP, IKM 

dan SPM. 

c) Belum optimalnya tindaklanjut analisa jabatan. 

d) Belum optimalnya koordinasi acara-acara kedinasan.  

e) Belum optimalnya cakupan pelayanan khusus pada kelompok 

masyarakat miskin. 
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f) Belum optimalnya cakupan pelayanan kehumasan, khususnya 

dokumentasi kegiatan-kegiatan strategis 

g) Belum optimalnya cakupan pelayanan khusus kesejahteraan 

sosial dan keagamaan yang bersifat strategis. 

h) Belum tersedianya kantor Sekreratriat DPK KORPRI di 

Pemerintah Kota Tanjungbalai. 

i) Belum optimalnya ketersediaan legal drafter serta bahan 

referensi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan 

dalam perancangan, penyusunan produk hukum daerah. 

j) Belum optimalnya cakupan pelayanan pengendalian 

pembangunan. 

k) Masih perlunya peningkatan kompetensi anggota DPRD. 

l) Belum optimalnya sarana dan prasarana persidangan, dan 

ruang penyampaian aspirasi masyarakat. 

m) Belum optimalnya fasilitasi penjaringan aspirasi masyarakat. 

n) Belum optimalnya fasilitasi pelaporan kinerja DPRD.  

o) Belum optimalnya kinerja pelayanan pemeriksa dalam 

pemeriksaan SKPD. 

p) Belum optimalnya penyelenggaraan prosedur tetap dalam 

pemeriksaan laporan keuangan. 

q) Belum optimalnya penilaian LAKIP SKPD 

r) Belum optimalnya penyelenggaraan SPIP  di lingkungan Kota 

Tanjungbalai. 

s) Masih adanya anggapan bahwa pemeriksaan masih sebagai 

BEBAN dan bukan KEBUTUHAN. 

t) Belum optimalnya kompetensi tenaga auditor 

u) Belum optimalnya fungsi musrenbang kecamatan dalam 

perencanaan pembangunan. 

v) Kurangnya peran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan 

ketertiban. 

w) Belum adanya data tentang potensi wilayah yang tepat syarat. 

x) Belum adanya database tentang pertanahan. 

y) Belum optimalnya pembinaan keagamaan dan seni budaya. 

z) Masih belum optimalnya peran masyarakat dalam bidang 

kebersihan lingkungan. 

aa) Belum optimalnya pembinaan kepada organisasi perempuan 

(PKK). 

bb) Belum optimalnya pembinaan kepada organisasi di Kecamatan. 

cc) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi 

pengurangan resiko bencana. 

dd) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan 

dan penanggulangan bencana. 

ee) Kurangnya sumberdaya aparatur (PNS/Satgas Bencana) di 

bidang penanggulangan bencana dan kurangnya pemahaman 

akan penanggulangan bencana dari sumberdaya aparatur 

tersebut. 
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ff) Kurangnya koordinasi antara SKPD terkait di pemerintahan 

Kota maupun antara Pemerintah Provinsi / Pusat di bidang 

penanggulangan bencana. 

gg) Belum adanya prosedur tetap dalam penanggulangan bencana. 

hh) Perlu adanya dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi 

banjir kiriman dari hulu sungai (bendungan Sigura-Gura). 

ii) Masih kurangnya sosialisasi dan rambu-rambu terkait upaya  

pengurangan resiko bencana.  

 

4.2. ISU STRATEGIS 

Isu strategis yang dimaksudkan adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan (dikedepankan) dalam perencanaan pembangunan karena 

dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Artinya, bila isu 

tersebut tidak direspon dengan kebijakan yang tepat maka kondisi ideal yang 

ingin diwujudkan di Kota Tanjungbalai tidak akan terwujud. 

Isu strategis ini dirumuskan dari permasalahan pembangunan terpenting yang 

nyata dihadapi di Kota Tanjungbalai pada saat sekarang dan di masa yang 

akan datang. Fokus utama dalam analisis isu strategis ini adalah pada upaya 

untuk merealisasikan potensi yang ada di Kota Tanjungbalai untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan sesuai dengan tahapan 

rencana pembangunan jangka panjang Kota Tanjungbalai.  

Kebijakan pembangunan bukan hanya harus merespon permasalahan yang 

muncul dari sisi internal, tetapi juga permasalahan yang muncul dari sisi 

eksternal.  Secara umum, permasalahan yang harus direspon dari sisi 

eksternal ini disebut sebagai isu strategis. Dengan demikian, isu strategis yang 

harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 

4.2.1. Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan 

Internasional 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015 – 2019 

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan 

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, 

maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah 

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong” .  

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan, 

yaitu : 

1) Mewujudkan  keamanan  nasional  yang  mampu  menjaga 

kedaulatan   wilayah,   menopang   kemandirian   ekonomi dengan    

mengamankan    sumber    daya    maritim,    dan mencerminkan   

kepribadian   Indonesia   sebagai   negara kepulauan. 

2) Mewujudkan   masyarakat   maju,   berkeseimbangan,   dan 

demokratis berlandaskan negara hukum. 
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3) Mewujudkan   kualitas   hidup   manusia   Indonesia   yang tinggi, 

maju, dan sejahtera. 

4) Mewujudkan    masyarakat    yang    berkepribadian    dalam 

kebudayaan. 

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6) Mewujudkan     politik     luar     negeri     bebas aktif    dan 

memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 

7) Mewujudkan   Indonesia   menjadi   negara   maritim   yang mandiri,    

maju,    kuat,    dan    berbasiskan    kepentingan nasional. 

Untuk menunjukkan prioitas dalam jalan perubahan menuju Indonesia 

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang kebudayaan 

dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. 

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yang terdiri atas : 

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap 

bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara  

2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis, dan terpercaya. 

3) Membangun      Indonesia      dari      pinggiran      dengan      

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara 

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem 

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya. 

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik. 

8) Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 

Indonesia. 

Dari ketujuh misi dan sembilan agenda prioritas nasional yang disebut 

NAWACITA tersebut terdapat beberapa misi dan agenda prioritas yang 

masih menjadi masalah bagi Kota Tanjungbalai dimana menjadi isu 

strategis pembangunan lima tahun ke depan.  

2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)      

2015-2035 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) bertujuan untuk 

mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak 

perekonomian nasional. RIPIN 2015-2035 dilaksanakan melalui 

Kebijakan Industri Nasional (KIN). Bangun industri nasional berisikan 

industri andalan masa depan, industri pendukung dan industri hulu, 

dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar 

berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, 

inovasi dan kreativitas. Pembangunan industri dimasa depan juga 

memerlukan prasyarat berupa ketersediaan dan pembiayaan yang 
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memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi. Dalam membantu 

menyukseskan RIPIN, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan membuat 

rencana pembangunan industri daerah sejalan dengan rencana 

pembangunan jangka menengah daerah. 

 

3. Gerakan Desa / Kelurahan Membangun 

Gerakan Desa / Kelurahan Membangun merupakan gerakan nasional 

untuk peningkatan peran masyarakat dan desa dalam upaya 

peningkatan kemandiriannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan 

dan peningkatan kesejahteraannya. Peluang dari gerakan nasional ini 

harus dimanfaatkan untuk percepatan kemandirian masyarakat 

Kelurahan di Kota Tanjungbalai. Kuncinya adalah peningkatan 

koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sehingga Gerakan Desa / 

Kelurahan Membangun itu berhasil menjadi motor untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan 

pemerataan pembangunan antarwilayah. 

 

4. Optimalisasi pelayanan fasilitasi dan asistensi dari Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat 

Fokus pada kebijakan penanggulangan kemiskinan akan semakin 

meningkat sebagai bagian dari pelaksanaan mandat UUD 1945 serta 

pelaksanaan komitmen global yang tercantum dalam dokumen Tujuan 

Pembangunan Milenium.  

Salah satu pihak yang memegang peranan penting untuk pencapaian 

mandat ini adalah Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan kontribusi 

Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan para pihak (stakeholders) di daerah tentang permasalahan 

dan kebijakan kemiskinan serta hubungannya dengan kebijakan 

kemiskinan global. 

Berkaitan dengan upaya mendorong kontribusi Pemerintah Daerah 

dalam Penanggulangan Kemiskinan, Kota Tanjungbalai harus 

memanfaatkan pelayanan fasilitasi dan asistensi TKPK Pusat itu untuk 

peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai. 

 

5. Pemanfaatan Peluang dan Pengelolaan Tantangan Masyarakat 
Ekonomi Asean 

Wacana pelaksanaan MEA merupakan peluang bagi pengembangan 

Kota Tanjungbalai ke depan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 

merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan 

secara bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992. 

Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk 

meningkatkan stabilitas  perekonomian di kawasan ASEAN, serta 

diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi 

antar negara ASEAN. Selain itu MEA bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan industri  dan produktivitas yang dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat Asean pada skala regional maupun dapat 
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memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global. Konsekuensi atas 

kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-

negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, 

dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Hal-

hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negatif bagi 

perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dari sisi pemerintah juga 

dilakukan strategi dan langkah-langkah agar Indonesia siap dan dapat 

memanfaatkan momentum MEA termasuk Kota Tanjungbalai. 

Secara geografis letak Kota Tanjungbalai cukup strategis, yakni dekat 

dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang 

ramai dikunjungi kapal-kapal dari dalam dan luar negeri dan telah lama 

berfungsi sebagai pintu gerbang ke Sumatera Utara melalui Pelabuhan 

Teluk Nibung. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya MEA akan 

memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota dan 

masyarakat untuk dapat menghadapinya. 

Tantangan dan peluang Kota Tanjungbalai dalam kegiatan MEA 

meliputi: Aspek perdagangan dimana akan dapat meningkatkan volume 

ekspor yang akhirnya akan dapat meningkatkan PDRB; Aspek investasi 

dimana kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya 

Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan 

ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, 

pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang 

lebih mudah kepada pasar dunia; Aspek  ketenagakerjaan yakni terdapat 

kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak 

tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang 

beraneka ragam.  

Selanjutnya dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan MEA 

diantaranya adalah: Ancaman bagi industri lokal karena arus masuk 

barang barang tidak terbendung; Eksploitasi oleh perusahaan asing 

dapat merusak ekosistem karena regulasi investasi belum cukup kuat 

mendukung hal tersebut; Persaingan pendidikan dan produktivitas 

tenaga kerja.  

Beberapa  dampak ini dan dampak lainnya harus segera disikapi dan 

diantisipasi sedini mungkin oleh Pemerintah daerah termasuk 

Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan  berbagai persiapan yakni: 1)  

Meningkatkan sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan dan 

keterampilan masyarakat yang mencakup peningkatan hard skill dan soft 

skill; 2) Mendorong daya saing produk UMKM melalui kebijakan 

penguatan daya saing, penguatan peran koperasi serta Industri Kecil 

dan menengah (IKM); 3) Memberikan kemudahan pelayanan perijinan 

dan investasi serta dukungan regulasi yang jelas; 4) Memperluas pasar 

barang, jasa, modal, investasi, dan pasar tenaga kerja; 5) 

Mengembangkan produk unggulan daerah menjadi produk yang berdaya 

saing tinggi seperti : Industri pengolahan hasil perikanan; Industri 

pengolahan minyak kelapa berbasis kelapa & kelapa sawit; Industri 

makanan dan minuman; Industri pembuatan kemasan, kerangka/bahan 
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bangunan, peralatan rumah tangga yang berbahan baku aluminium; 

Industri pengolahan kaca berbasis bahan baku pasir; Industri kerajinan 

rumah tangga berbasis kulit kerang & hasil laut lainnya; 6) 

Mengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan industry 

pariwisata berbasis wisata air, kuliner dan wisata budaya; 7) 

Meningkatkan ketersediaan pasokan listrik bagi kebutuhan masyarakat 

dan rencana pembangunan kawasan industri; 8) Meningkatkan 

ketersediaan infrastruktur pendukung seperti: Dukungan fasilitasi bagi 

revitalisasi pelabuhan Teluk Nibung; Pembangunan/peningkatan jalan 

lingkar utara dan selatan; Pengembangan wisata Pulau Besusen seluas 

27 Ha; Pengembangan kawasan Water front city serta Pengembangan 

Kawasan eko wisata Mata Halasan dan Industri pengolahan pasir sungai 

menjadi silika. 

 

6. The 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs) 

Pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB, para pemimpin 193 

negara anggota PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 

2016-2030. Menindaklanjuti kesepakatan negara-negara anggota PBB 

yang tertuang dalam “Transforming Our World : The 2030 Agenda for 

Sustainable Development” tanggal 2 Agustus 2015, pengesahan 17 

SDGs menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional pada 

agenda pembangunan global untuk meneruskan pencapaian Tujuan 

Pembangunan Millenium (MDGs).  

SDGs melihat kemiskinan, kesenjangan dan degradasi lingkungan hidup 

dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sebagai isu-isu 

global yang perlu ditangani oleh semua negara dalam 15 tahun ke 

depan. Adapun 17 goals SDGs adalah sebagai berikut : 

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun (7 target). 

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan 

meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan 

(8 target). 

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan 

bagi semua orang di segala usia (13 target). 

4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta 

mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang 

(10 target). 

5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita 

dan perempuan (19 target). 

6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang 

berkelanjutan bagi semua orang (8 target). 

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan 

modern bagi semua orang (5 target). 

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan 

berkelanjutan dan modern bagi semua orang (11 target). 
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9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong 

industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi 

(8 target). 

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara (10 target). 

11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, 

berketahanan dan berkelanjutan (10 target). 

12. Menjamin pola produkasi dan konsumsi yang berkelanjutan (11 

target). 

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan 

dampaknya (5 target). 

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber 

daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan 

(10 target). 

15. Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem 

daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, 

memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi 

tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati (12 

target). 

16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk 

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi 

semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, 

dan inklusif di seluruh tingkatan (12 target). 

17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of 

implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan berkelanjutan (19 target) 

Selanjutnya dalam kaitannya dengan penentuan isu strategis Kota 

Tanjungbalai, sebagian besar dari 17 (tujuh belas) tujuan SDG’s dapat 

diakomodir untuk menjadi aspek prioritas dalam pembangunan Kota 

Tanjungbalai 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini diawali dengan 

menjadikan agenda SDG’s sebagai isu strategis RPJMD Kota 

Tanjungbalai 2016-2021 yang akan ditindaklanjuti relevansinya 

dengan kondisi riil yang ada. 

 

4.2.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ditetapkan visi, misi dan 

program gubernur mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2005-2025. Visi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah 

“Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara 

Sejahtera”. 

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu : 

1) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola 

pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean 

government. 
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2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam 

berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi  

3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk 

menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, 

swasta, regional dan internasional 

4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan 

serta mengurangi ketimpangan antar wilayah 

5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui 

pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan 

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun 

kedepan akan diprioritaskan kepada 9 (sembilan) prioritas, yaitu : 

1) Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan 

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), 

Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; 

2) Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan; 

3) Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan; 

4) Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, 

Inovasi dan Kreatifitas Daerah 

5) Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi 

Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya 

Saing Perekonomian; 

6) Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 

7) Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan 

Rakyat Miskin; 

8) Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan; 

9) Mendukung dan Mendorong Kebijakan  Nasional di daerah  

Dari lima misi dan sembilan agenda prioritas pembangunan Provinsi 

Sumatera Utara terdapat beberapa misi dan agenda prioritas yang 

masih menjadi masalah bagi Kota Tanjungbalai dimana dapat dijadikan 

sebagai isu strategis pembangunan lima tahun ke depan.  

 

2. Rencana Sistem Perkotaan dan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sumatera Utara 

Kota Tanjungbalai merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. 

Rencana Sistem Perkotaan dan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera 

Utara harus didukung untuk meningkatkan konektivitas perekonomian 

Kota Tanjungbalai dengan daerah lain, serta  pengendalian daya dukung 

dan daya tampung lingkungan. Rencana sistem perkotaan itu meliputi 

pusat pemerintahan, pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, 

permukiman, pariwisata, pendidikan, pusat transportasi antar wilayah 

dan internal wilayah, pusat pemasaran antar wilayah dan wilayah 

kabupaten lain dan provinsi, pertambangan, kawasan pertanian, 

perkebunan dan peternakan serta perikanan, agromarinepolitan 

/minapolitan, kawasan lindung, dan pusat kegiatan perekonomian.  
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Selanjutnya dalam rangka menyahuti pesan Nawacita, Kementerian 

PUPR di dalam dokumen rencana strategisnya menetapkan 

pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera berbasis 35 Wilayah 

Pengembangan Strategis (WPS). Untuk Pulau Sumatera, konsep WPS 

yang digagas Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) ini 

diperuntukkan bagi 6 (enam) wilayah pertumbuhan sehingga wilayah 

strategis tersebut dapat disinergikan dan dirancang agar sesuai 

kapasitas yang ada. Keenam WPS di Sumatera tersebut  yakni Sabang-

Banda Aceh-Langsa, Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru, Batam-

Tanjung Pinang, Sibolga-Padang-Bengkulu, Jambi-Palembang-Pangkal 

Pinang-Tanjung Pandan dan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-

Palembang-Tanjung Api Api.  

WPS merupakan basis perencanan infrastruktur secara terpadu. WPS 

menstimulasi pembangunan secara bersamaan dengan pertumbuhan 

cluster industri, pertumbuhan wilayah kota baru dan pertumbuhan 

pelabuhan sebagai moda transportasi dalam dan luar negeri. 

Selanjutnya terkait rencana pengembangan WPS II Sumatera yakni: 

Metro Medan-Tebing Tinggi- Dumai -Pekan Baru terutama akses ke 

perindustrian KEK Sei Mangkei (Pelabuhn Kuala Tanjung) dimana kota 

Tanjungbalai termasuk wilayah hinterland, maka Pemerintah Kota 

Tanjungbalai telah menetapkan berbagai kegiatan prioritas antara lain: 

Percepatan penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara sebagai 

pendukung pelabuhan Teluk Nibung dan kawasan industri Sei Raja; 

Peningkatan pembangunan infrastruktur air bersih; Penambahan gardu 

induk listrik bagi pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat dan  industri 

serta pelaksanaan normalisasi sungai Asahan. 

 

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Lainnya 

Untuk keterpaduan dan keselarasan pembangunan jangka menengah 

Kota Tanjungbalai dengan daerah sekitar yang memilki hubungan 

keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah, 

penyusunan RPJMD perlu memperhatikan RPJMD daerah lainnya.  

Kebijakan dari dokumen RPJMD daerah kabupaten/kota yang 

berbatasan dengan wilayah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 
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Tabel. 4.1. Identifikasi Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain  

Kebijakan Kabupaten Asahan Keterkaitan 

Fokus pembangunan pada bidang 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan 

dan pertanian. Penuntasan 

pembangunan menggunakan 

mekanisme/pola 12/13 kecamatan. 

Kota Tanjungbalai berbatasan dengan 

Kabupaten Asahan dengan kecamatan 

pada pola 13 (Kecamatan Simpang 

Empat, Kecamatan Sei Kepayang dan 

Kecamatan Tanjungbalai), oleh sebab itu 

perlu dilakukan kerjasama untuk 

pengelolaan sumberdaya yang ada 

seperti :  

1. Pembangunan jalan lingkar utara 

2. Perawatan jembatan Sei Kepayang. 

3. Pembangunan pelabuhan barang 

dan penumpang di Bagan Asahan. 

4. Pembangunan TPA Regional. 

5. Pembangunan SPAM regional. 

6. Pengembangan jalur wisata 

Tanjungbalai - Simpang Empat - 

Pulau Rakyat - Aek Songsongan - 

Danau Toba. 

7. Pengendalian banjir Sungai 

Asahan. 

8. Pengendalian kualitas lingkungan 

hidup khususnya sekitar Sungai 

Asahan. 

9. Kerjasama penanggulangan 

bencana alam  

10. Penyelesaian tapal batas 

Kabupaten Asahan – Kota 

Tanjungbalai 

11. Penyelesaian aset daerah. 

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021 

   

4.2.4. Kebijakan Daerah Kota Tanjungbalai 

 

1. Pendidikan  

Peningkatan sumberdaya manusia dalam rangka menghadapi 

tantangan MEA dan globalisasi mutlak harus dilakukan dan dimulai 

dengan pembangunan pendidikan yang bermutu. Selain itu 

pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap warga yang 

dibutuhkan sepanjang hayatnya. Oleh karenanya  pendidikan akan 

tetap menjadi isu strategis pembangunan lima tahun mendatang.  

Kondisi kependidikan di Kota Tanjungbalai selama ini telah 

cukup baik, ditunjukkan dengan membaiknya aksesibilitas pendidikan 

yang ditunjukkan dengan telah meratanya ketersediaan sekolah 
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tingkat SD, SMP dan SLTA di setiap kecamatan, angka rata-rata 

lama sekolah sebesar 9,07 persen tahun (penduduk telah memasuki 

jenjang pendidikan SMA), harapan lama sekolah mencapai 12,4 

tahun, membaiknya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 

Partisipasi Murni (APM) serta  tingginya persentase tingkat kelulusan. 

Meski demikian, keberlanjutan pelaksanaan program-program dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan harus terus menerus dilakukan 

untuk hasil yang lebih baik lagi. 

Pembangunan pendidikan ke depan menekankan kepada 

aksesibilitas dan pemerataan pendidikan kepada semua lapisan 

masyarakat baik usia sekolah maupun masyarakat di luar usia 

sekolah yang secara umum bertujuan selain dapat menekan angka 

putus sekolah juga dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan masyarakat. Upaya–upaya ini mencakup peningkatan 

pendidikan anak usia dini; peningkatan pelayanan pendidikan dasar 

dan menengah bagi masyarakat kurang mampu; pemenuhan belajar 

bagi semua pemuda dan dewasa untuk pembelajaran yang tepat dan 

program keterampilan hidup; pencapaian kesetaraan jender dalam 

pendidikan dan meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan serta 

peningkatan fasilitasi bagi pengembanga perguruan tinggi. 

 

2. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat 

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat 

menentukan dalam membangun unsur manusia agar memiliki 

kualitas seperti yang diharapkan, mampu bersaing di era yang penuh 

tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Derajat 

kesehatan dapat memberikan pengaruh ke berbagai aspek 

kehidupan masyarakat. Berbagai permasalahan kesehatan masih 

banyak ditemukan yang umumnya adalah masih rendahnya derajat 

kesehatan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka usia 

harapan hidup penduduk Kota Tanjungbalai yakni dari sebesar 64,37 

tahun di tahun 2011 menjadi hanya sebesar 61,90  di tahun 2015. 

sedangkan permalsahan bidang kesehatan lainnya adalah 

masih belum maksimalnya jangkauan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin yang disebabkan oleh minimnya sarana dan 

prasarana kesehatan, terbatasnya serta rendahnya kualitas tenaga 

kesehatan, belum optimalnya manajemen operasional dan perilaku 

masyarakat yang kurang mendukung. Kesemua ini menjadi isu 

strategis yang perlu mendapat porsi perhatian yang lebih dan akan 

tetap menjadi fokus utama pembangunan di tahun-tahun mendatang.  

Pelayanan kesehatan di Kota Tanjungbalai masih harus terus 

ditingkatkan terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana 

dan alat-alat  kesehatan di rumah sakit, puskesmas-puskesmas 

maupun di pos-pos pelayanan kesehatan, penyediaan dan 

peningkatan SDM kesehatan dan tenaga medis, peningkatan  

kualitas layanan yang diharapkan akan dapat melayani semua jenis 

layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Tanjungbalai maupun 
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masyarakat dari daerah-daerah lain di sekitar Kota Tanjungbalai. 

Untuk itu berbagai kegiatan prioritas pembangunan dalam bidang 

kesehatan akan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan melalui penyelesaian pembangunan rumah 

sakit type C di Kecamatan Datuk Bandar dan penuntasan akreditasi 8 

(delapan)  puskesmas di tahun 2021. 

 

3. Penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya 

Kemiskinan di Kota Tanjungbalai masih berkisar pada 

masalah kemiskinan ekonomi yang menyebabkan ketidakmampuan 

dan ketidakberdayaan sehingga masyarakat miskin sulit untuk 

memperoleh akses pelayanan dasar seperti: Pendidikan, kesehatan, 

tempat tinggal yang layak, pekerjaan dan lain sebagainya.  Angka 

kemiskinan Kota Tanjungbalai terus mengalami penurunan yakni dari 

sebesar 15,52 persen atau sebanyak 24.240 jiwa di tahun 2011 

menjadi sebesar 13,48 persen atau sebanyak 22.513 jiwa di tahun 

2015 namun angka ini belum memenuhi target yakni sebesar 10,00 

persen di tahun 2015. Angka tingkat kemiskinan ini juga tergolong 

tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi 

Sumatera Utara dan tingkat nasional.  

Kemiskinan yang terjadi umumnya diturunkan dari generasi 

ke generasi. Keluarga miskin akan melahirkan generasi miskin dan 

seterusnya dikarenakan keluarga miskin umumnya sangat minim 

memiliki aset ekonomi produktif. Selanjutnya masalah kemiskinan 

akan rawan menimbulkan masalah sosial lainnya. Masyarakat miskin 

lebih rentan dipengaruhi dan terpengaruh untuk berprilaku tidak 

posiitif  dan melakukan tindakan negatif lainnya. Oleh karenanya 

upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara konkrit 

dan terpadu secara lintas sektor. Upaya ini ke depan masih  

dititikberatkan pada  upaya pengurangan beban pengeluaran 

masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin serta 

pengembangan dan jaminan keberlanjutan UMKM menuju 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin yang dilakukan 

secara terintegrasi melalui kerjasama antara masyarakat, dunia 

usaha dan pemerintah serta berbagai pihak (working together to 

reduce proverty). 

 

4. Tingginya tingkat sedimentasi pasir Sungai Silau dan Sungai 
Asahan Kota Tanjungbalai  

Kota Tanjungbalai memiliki posisi sangat strategis ditinjau 

dari letak geografisnya karena berada pada jalur lalulintas 

internasional di Selat Malaka. Di samping itu, Tanjungbalai juga dekat 

dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Posisi ini tentu akan 

memberikan kesempatan bagi Kota Tanjungbalai untuk mengambil 

peran dalam pengembangan simpul jasa perdagangan dalam dan 

luar negeri untuk Provinsi Sumatera Utara. Lokasi strategis Kota 

Tanjungbalai juga didukung oleh sumberdaya alam utama daerah 
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Hinterlandnya (Kab. Asahan, Labuhan Batu, Simalungun) yang cukup 

menjanjikan, yakni perikanan, pertanian (termasuk buah-buahan dan 

sayuran), dan perkebunan (antara lain kelapa sawit). Kondisi ini jika 

dimanfaatkan dengan baik akan dapat mendorong percepatan 

pertumbuhan kota terlebih dengan keberadaan pelabuhan Teluk 

Nibung yang berada di Sungai Asahan Kota Tanjungbalai. Namun 

kondisi saat ini sedimentasi alur pelayaran di Sungai Asahan sudah 

pada tingkat yang sangat mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat 

yang memanfaatkan alur pelayaran di sepanjang sungai Asahan. Jika 

kondisi ini tidak segera di atasi maka dikhawatirkan kondisi ekonomi 

di Kota Tanjungbalai yang sebagian besar tergantung dari aktifitas 

Industri, jasa dan Perdagangan akan mengalami penurunan yang 

sangat berarti.  

Permasalahan yang sangat krusial saat ini berkaitan dengan 

kondisi fisik Sungai Asahan yang diakibatkan rusaknya Cacthment 

Area dibagian hulu sungai secara terus menerus baik dari hulu 

Kabupaten Simalungun maupun Kabupaten Toba Samosir, 

membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pendangkalan 

alur di Sungai Asahan yang diperkirakan mencapai  ± 30 cm / tahun 

atau volume sedimentasi sebesar ± 2.250.000 m³/tahun (laporan draft 

final konsultansi studi sedimentasi alur pelayaran Tanjungbalai – 

Asahan, Maret 2008).  Hal ini berdampak pada percepatan kerusakan 

dinding sungai/erosi yang disebabkan oleh gerusan arus sungai yang 

semakin melebar dan naiknya permukaan air sungai sehingga 

menimbulkan ROB/banjir di daerah permukaan yang dapat 

menyebabkan kerusakan dan diperkirakan 30 tahun ke depan 

seluruh Kota Tanjungbalai akan terendam serta dalam waktu dekat 

akan mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat dan aktivitas 

ekonomi kota secara umum yang akhirnya akan meningkatkan angka 

kemiskinan di Kota Tanjungbalai. 

Selanjutnya permasalahan sedimentasi pasir sungai Silau 

dan sungai Asahan menyebabkan maraknya aktivitas pengerukan 

pasir di berbagai titik lokasi di sekitar kedua sungai tersebut. Hal ini 

sebenarnya akan berdampak positif bagi lancarnya aktifitas ekonomi 

masyarakat yang menggunakan alur pelayaran di Sungai Asahan 

karena alur pelayaran secara rutin dapat dipelihara jika 

luasan/volume pengerukan dapat mencapai di atas 2.000 m3/tahun. 

Namun  hal ini tidak dapat dilakukan karena berbenturan dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 02/M-DAG/PER/1/2007 

tanggal 22 Januari 2007 tentang larangan ekspor pasir, tanah atau 

humus. Oleh karenanya aktivitas pengerukan yang dilakukan hanya 

sebatas pemenuhan kebutuhan di wilayah kota Tanjungbaai dan 

wilayah sekitar (hinterland). Meski demikian aktivitas pengerukan 

oleh masyarakat ini menjadi sumber pendapatan tersendiri bagi 

masyarakat dan jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber bagi 

peningkatan PAD. 

dilatarbelakangi oleh berbagai hal di atas, maka pemerintah 

Kota Tanjungbalai lima tahun mendatang masih menjadikan 
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permasalahan sedimentasi pasir yang menyebabkan pendangkalan 

pada  sungai Silau dan Sungai Asahan ini serta upaya 

pengembangan Pelabuhan Teluk Nibung melalui dukungan 

pengembangan infrastruktur sebagai isu strategi dan menjadi fokus 

perhatian untuk segera dituntaskan.  

 

4.2.5. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Tanjungbalai 
 

Untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih, DPRD Kota 

Tanjungbalai menyampaikan pokok-pokok pikiran berkenaan 

perencanaan pembangunan dan memberikan penekanan terhadap 3 

(tiga) dimensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu : 

1) Pelayanan 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mewujudkan 

pemenuhan kebutuhan standar masyarakat yang berorientasi pada 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) 

berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintaj yang baik (good 

governance) 

2) Pembangunan  

Melakukan pembangunan yang berkualitas pada semua sektor baik 

infrastruktur maupun suprastruktur yang dibutuhkan masyarakat sebagai 

perwujudan tanggung jawab Pemerintah dalam mengelola daerah 

menuju kota yang modern. 

3) Pemberdayaan  

Mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya alam dengan menggali kearifan lokal dan 

mendorong masyarakat berinovasi berdasarkan prinsip pembangunan 

berkelanjutan yang dapat menghantarkan masyarakat menjadi lebih 

sejahtera. 

Langkah dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian misi meliputi 6 

(enam) bidang, yaitu  

1) Pengentasan Kemiskinan 

Strategi yang dilakukan untuk menekan jumlah penduduk miskin yaitu : 

a. Optimalisasi sistem KTP penduduk miskin 

b. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan (pelayanan 

kesehatan dan pendidikan gratis) 

c. Pemberian ketrampilan dasar 

d. Penyediaan modal kerja 

e. Dukungan khusus untuk sektor nelayan, peternakan, jasa informasi 

dan pengusaha kecil dan mikro 

 

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 
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Untuk mempersiapkan SDM yang unggul dalam bidang IPTEK, memiliki 

entrepeneur serta memilki keimanan, ketakwaan dan budi pekerti yang 

tinggi, strategi yang dilakukan antara lain : 

a. Pengalokasian dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD  

b. Pelayanan kesehatan dasar warga kota dengan sistem asuransi 

c. Optimalisasi fungsi rumah-rumah ibadah sebagai sarana 

pembelajaran umat 

d. Pembangunan perpustakaan kota 

e. Pembangunan Islamic Centre 

 

3) Infrastruktur dan Investasi 

Membangun sarana dan prasarana kota dan menciptakan iklim investasi 

yang kondusif melalui strategi : 

a. Penyediaan air bersih yang mencukupi 

b. Rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan 

c. Kepastian hukum dan penyederhanaan perizinan 

d. Perbaikan iklim usaha dan investasi 

e. Pengembangan UKM dan koperasi melalui klinik bisnis 

f. Pembangunan KIK 

g. Pembukaan pusat pertumbuhan baru dan penyediaan ruang yang 

memadai 

 

4) Pariwisata dan Lingkungan Hidup 

Memelihara kelestarian lingkungan hidup dan suasana kota yang sejuk 

dan asri melalui strategi : 

a. Pelestarian Sungai Asahan dan DAS Sungai Silau 

b. Membangun hutan kota 

c. Penataan Teluk Nibung daan kawasan sekitarnya 

d. Pengetatan izin bangunan dan AMDAL sesuai tata ruang  

e. Pengelolaan kebersihan kota yang lebih profesional 

f. Mengembangkan wisata bahari dan wisata belanja 

 

5) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, 

kolusi dan nepotisme dengan pengawasan ketat dan terbuka melalui 

strategi : 

a. Transparansi dan akuntabilitas 

b. Penegakan hukum 

c. Penghargaan bagi aparat yang berprestasi 

d. Penggunaan sistem tender elektronik 

e. Pos pengaduan KKN 

f. Penguatan SDM aparatur pemerintah 
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g. Penggunaan aplikasi elektronik mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan disesuaikan 

dengan kemampuan daerah secara bertahap 

 

6) Kesejahteraan Keluarga 

Membina keluarga sakinah danmeningkatkan kesejahteraan keluarga 

sebagai sendi utama kota melalui startegi : 

a. Meningkatkan peran perempuan dan kesetaraan gender 

b. Menekan angka kekerasan dalam rumah tangga 

c. Mencegah pornografi, pornoaksi dan trafficking 

d. Melindungi keluarga dari bahaya minuman keras, perjudian, 

narkoba, dan HIV/AIDS 

 

Program unggulan sebagai prioritas utama untuk memulai pembangunan 

di Kota Tanjungbalai adalah : 

1) Merenovasi Mesjid Agung tanpa merusak bentuk aslinya, yang 

harus dituntaskan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. 

2) Melanjutkan pembangunan jalan lingkar luar Kecamatan Teluk 

Nibung ke Kecamatan Sei Tualang Raso, yang harus dituntaskan 

dalam kurun waktu   3 (tiga) tahun 

3) Melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah                       

Dr. T. Mansyur yang didesain secara modern, yang harus 

dituntaskan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 

4) Pembangunan kembali Istana Kerajaan Asahan dan menghadirkan 

kembali kejayaan masa lalu yang menjadi bagian dar sejarah Kota 

Tanjungbalai, yang harus dituntaskan dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun 

5) Penataan daerah pemukiman kumuh, yang harus dituntaskan dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun 

6) Pembangunan destinasi sejarah kota tua yang merupakan pusat 

perdagangan dan ekonomi. 


