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BAB VI 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

Kondisi yang ingin diwujudkan di Kota Tanjungbalai  adalah: “Tanjungbalai Maju, 

Madani dan Memiliki Daya Saing”.  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. 

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang di atas dan analis pencapaian 

RPJMD, serta kajian permasalahan - isu strategis strategis di bagian sebelumnya, 

maka di bagian ini akan menjelaskan Strategi Umum dan Arah Kebijakan 

Pembangunan Kota Tanjungbalai 2016-2021.  

 

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN 

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang 

rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi 

menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program 

indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum. Sedangkan kebijakan merupakan 

arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudnyatakan strategi 

untuk mencapai tujuan. 

Strategi pembangunan adalah dasar dalam menjabarkan berbagai program 

prioritas melalui kebijakan umum guna mewujudkan sasaran pembangunan. 

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana 

Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder 

pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang 

menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic 

objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau 

kegagalan suatu strategi dalam menjamin bahwa transformasi menuju 

pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel 

berorientasi terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi 

(learning process). Untuk mendapatkan strategi yang relevan dan sesuai 

dengan karakteristik lingkungan internal dan eksternal pemerintahan daerah 

Kota Tanjungbalai maka dilakukan analisis SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, & threats). Melalui berbagai alternatif yang muncul, ditetapkan 
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strategi pembangunan dalam rangka menuntuk melaksanakan tujuan dan 

sasaran jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021 adalah 

sebagai berikut: 

 

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi pertama adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui peningkatan kinerja 

pegawai; 

3. Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang pembangunan dan 

ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik; 

4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia 

usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pembangunan 

 

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi kedua adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan 

ketaqwaan secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan 

aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan; 

2. Menguatkan peran pemuka agama dan guru-guru agama/pengajian dalam 

mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini. 

 

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketiga adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas produk sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan 

peternakan, perdagangan dan perindustrian koperasi, UKM, UMKM serta 

sektor pariwisata; 

2. Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro; 

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha 

dan daya saing ketenagakerjaan. 

 

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi keempat adalah sebagai berikut: 

1. Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien 

berbasis daring (dalam jaringan); 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 

3. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

4. Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan; 

5. Meningkatkan kualitas cakupan layanan kesehatan; 

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing 

tenaga layanan kesehatan. 

 

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi kelima adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta  sarana/prasarana 

perkotaan 

2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim 

yang berkelanjutan. 

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi keenam adalah sebagai berikut: 
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1. Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar 

kelompok masyarakat; 

2. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum; 

3. Pengembangan seni dan budaya lokal. 

 

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketujuh adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat; 

2. Peningkatan kesejahteraan keluarga.  

 

 

6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

 

Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran 

dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan 

fokus atau prioritas capaian dari waktu ke waktu. Dengan kata lain itu arah 

kebijakan ditetapkan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi 

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke 

waktu selama 5 (lima) tahun. 

 

1) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Tahun 2016) 

 Arah kebijakan tahun 2016 difokuskan pada peningkatan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat yang utamanya adalah pembenahan 

birokrasi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Arah 

kebijakan ini dilakukan melalui penyelesaian penetapan dokumen 

perencanaan jangka menengah,  penyediaan sarana dan prasarana 

layanan kepada masyarakat, pemberian fasilitasi layanan pendidikan dan 

kesehatan yang terjangkau  ke semua lapisan masyarakat, peningkatan 

sumberdaya aparatur serta pemantapan koordinasi antar pelaku 

pembangunan. Hal ini penting sebagai langkah awal untuk penataan dan 

pelaksanaan berbagai agenda pembangunan ke depannya. Selain itu hal 

mendesak yang harus segera dilaksanakan adalah upaya penyelesaian 

berbagai masalah pembangunan yakni lanjutan penyelesaian 

pembangunan fasilitas publik baik yang terkait dengan infrastruktur maupun 

penyediaan sarana prasarana bagi perbaikan ekonomi masyarakat. 

Selanjutnya pada tahun ini sudah diupayakan untuk  penetapan dan 

pengembangan produk unggulan daerah dan kerjasama untuk 

pengembangan zona atau destinasi wisata lokal. 

 

2) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Tahun 2017) 

 Arah kebijakan pembangunan tahun 2017 merupakan lanjutan dari 

pembangunan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai 

Tahun 2016-2021. Lanjutan penataan sistem birokrasi untuk peningkatan 

integritas dan efektifitas kinerja pembangunan  terus dilakukan dan mulai 

diarahkan untuk meraih prestasi di bidang pemerintahan dan bidang-bidang 

pembangunan lainnya. Sementara penanganan permasalahan mendesak 

untuk bidang infrastruktur, perumahan permukiman, penataaan kota serta 
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prasarana umum lainnya akan terus dilaksanakan secara konsisten dan 

telah dapat memastikan penyelesaiannya secara komprehensif. Perbaikan 

sistem dan mekanisme pelayanan di bidang pendidikan  dan kesehatan 

terus disempurnakan  untuk peningkatan kualitas layanan serta 

peningkatan kapasitas aparatur menuju penciptaan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang professional dipastikan telah dapat dirasakan kehadirannya di 

tengah-tengah masyarakat untuk turut mendukung peningkatan 

kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. Tak kalah penting di tahun ini akan terus diupayakan 

pemantapan peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan melalui pembinaan dan pemberdayaan kelompok-

kelompok masyarakat dan keluarga  menuju masyarakat yang kreatif dan 

mandiri juga pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga.  

 

3) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (Tahun 2018) 

 Penetapan arah kebijakan tahun ketiga dilaksanakan telah memperhatikan 

kesinambungan pelaksanaan program dan telah dapat dilihat upaya 

pencapaian yang diraih  dari apa yang telah dilaksanakan pada tahun 

pertama dan tahun kedua. Penekanan pada perbaikan dan penyempurnaan 

cakupan pelayanan di berbagai bidang terus dilakukan dan diupayakan 

telah saling bersinergi dan melembaga  antara SKPD dan stakeholder 

terkait. Perwujudan pelaksanaan program di berbagai bidang pembangunan 

telah dapat membuahkan hasil yang nyata terutama dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan publik yang dibuktikan dengan penilaian 

tingkat kepuasan masyarakat  yang semakin membaik. Di tahun ini 

masyarakat Kota Tanjungbalai diharapkan telah dapat merasakan dan 

mengapresiasi pengembangan sektor pariwisata yang diiringi dengan 

pengembangan seni dan budaya lokal dengan masyarakat yang religi. 

 

4) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (Tahun 2019) 

 Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada pemantapan 

capaian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun 

sebelumnya. Upaya perbaikan tata kelola, perwujudan infrastruktur dan 

ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kehidupan sosial 

masyarakat akan terus ditata dan semakin disempurnakan. Sinergitas 

capaian pembangunan antar sektor akan dikedepankan dan menjadi 

perhatian menuju masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan berdaya 

saing. 

5) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Tahun 2020) 

 Arah kebijakan pembangunan di tahun kelima difokuskan pada beberapa 

bidang/sektor yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih 

memerlukan upaya dan kerja keras untuk meningkatkan kinerjanya. Di 

tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 ini 

merupakan tahun dimana dipastikan telah terjadi perubahan dan 

pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai 
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dengan target yang telah ditetapkan. Arah kebijakan di tahun ini masih tetap 

mengutamakan sinergitas dan kesinambungan keberlanjutan pembangunan 

masing-masing bidang/sektor dengan lebih menekankan pada sektor-sektor 

yang belum memenuhi target melalui pelaksanaan program-program 

prioritas yang utamannya adalah program-program yang mendukung 

pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. 

 Sementara arah kebijakan pada tahun akhir periodesasi RPJMD yakni 

tahun 2021 masih disamakan dengan arah kebijakan tahun 2020. Hal ini 

disebabkan tahun 2021 merupakan tahun transisi kepemimpinan yang akan 

berakhir pada Februari 2021. Untuk penyempurnaan arah kebijakan dan 

penetapan prioritas pembangunan akan dilakukan pada penyusunan 

dokumen RPJMD periode 2021-2025 dan akan dilakukan penyesuaian 

pada dokumen perubahan RKPD tahun 2021. 

 

6.2.1.  Fokus Pembangunan 

Berdasarkan berbagai strategi yang telah ditetapkan di atas maka disimpulkan 

arah kebijakan 5 (lima) tahun ke depan terkait dengan 4 (empat) fokus 

pembangunan yakni: Tata kelola kepemerintahan; daya saing perekonomian dan 

kota simpul jasa; kemandirian masyarakat.serta sarana dan prasarana 

perkotaan. 

1.  Fokus Tata Kelola Kepemerintahan  

 Kemandirian masyarakat Kota Tanjungbalai membutuhkan upaya 

pemberdayaan dan pengembangan enabling environment (lingkungan yang 

memampukan). Karena itu, isu strategis lain yang perlu direspon dengan 

tepat adalah tata kelola kepemerintahan di Kota Tanjungbalai. Muara akhir 

perbaikan tata kelola kepemerintahan ini adalah peningkatan akuntabilitas 

kinerja satuan kerja perangkat daerah Kota Tanjungbalai. Kinerja proses 

perencanaan dan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah Kota 

Tanjungbalai harus ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan 

keberdayaan masyarakat dan penciptaan lingkungan yang memandirikan 

masyarakat Kota Tanjungbalai. Perbaikan kinerja proses perencanaan 

dilakukan melalui peningkatan partisipasi aktif para pemangku kepentingan 

agar pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 

aspirasi masyarakat.  

Arah kebijakan 5 (lima) tahunan untuk masing-masing SKPD yang 

bertanggungjawab terhadap urusan dan fokus pembangunan tata kelola 

kepemerintahan adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap urusan: 

Administrasi kependudukan dan catatan sipil; Pengendalian penduduk dan 

KB; Komunikasi dan informatika; Kepemudaan dan olahraga, Statistik dan 

Kearsipan serta Urusan penunjang urusan pemerintahan yakni: SKPD terkait 

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, penelitian dan 

pengembangan serta SKPD terkait fungsi penunjang lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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2. Fokus Daya Saing Perekonomian dan Kota Simpul Jasa  

 Kota Tanjungbalai berada di kawasan pesisir Pantai Timur Sumatera Utara. 

Terletak pada 2˚58’15” – 3˚01’32” Lintang Utara dan 99˚48’00” – 99˚50’16” 

Bujur Timur dan berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai 

Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Kota Tanjungbalai 

berada di dalam Kabupaten Asahan. Luas wilayah Kota Tanjungbalai relatif 

kecil yaitu seluas 6.052,90 Ha (0,08 persen dari luas wilayah Provinsi 

Sumatera Utara). Kota Tanjungbalai terbagi dalam 6 Kecamatan dan 31 

Kelurahan.  

 Dalam konteks posisi dan keterbatasan wilayahnya, perkembangan Kota 

Tanjungbalai cenderung mengarah ke kota jasa, perdagangan, perkantoran 

dan pergudangan, industri pengolahan pertanian dan perikanan, serta 

kawasan wisata budaya dan wisata buatan. Daya saing di sektor sekunder 

dan tersier tersebut harus menjadi fokus pengembangan daya saing Kota 

Tanjungbalai. Hal ini semakin penting dilihat dari arah pembangunan 

infrastruktur transportasi yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara. Waktu atau lama tempuh antar pusat-pusat pertumbuhan di 

wilayah Sumatera Utara harus disikapi secara bijaksana sehingga Kota 

Tanjungbalai semakin berdaya saing menjadi Kota Jasa dan Simpul Jasa 

yang berdaya saing.  

 Arah pengembangan kawasan yang harus semakin dimantapkan adalah 

sebagai berikut. Pengembangan kawasan perkantoran diarahkan ke 

Kelurahan Pahang (Kecamatan Datuk Bandar/SPPK 1) untuk kawasan 

perkantoran pemerintahan. Sementara kawasan Perkantoran Swasta 

diarahkan bersatu di pusat-pusat perdagangan dan jasa atau kegiatan 

perekonomian lainnya, seperti : PPK (Pusat Pelayanan Kota), pusat-pusat 

perdagangan di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor, Sirantau        (SPPK 1). 

 Kawasan industri yang sudah berkembang di hampir seluruh sub pusat 

pelayanan kota, antara lain industri besar/ sedang tersebar di SPPK 1 

(Kelurahan Pahang, Sirantau dan Pantai Johor), SPPK 3 (Kelurahan 

Keramat Kubah dan Sumber Sari) dan SPPK 4 (Kelurahan Beting Kuala 

Kapias, Kapias Pulau Buaya, Sei Merbau dan Pematang Pasir).  

 Untuk kawasan pengembangan pergudangan dan pengembangan industri 

(aglomerasi), arah pengembangannya adalah sebagai berikut.  Kawasan 

Industri (aglomerasi industri) diarahkan di Kelurahan Sei Raja (Kecamatan 

Sei Tualang Raso/SPPK 3) dengan luas 232,718 Ha. Sedangkan kawasan 

pergudangan diarahkan di Kelurahan Beting Kuala Kapias dan Sungai 

Merbau (Kecamatan Teluk Nibung/SPPK 4) dengan luas 66,66 Ha. 

 Sedangkan pengembangan kawasan pariwisata di Kota Tanjungbalai 

diarahkan dengan potensi wisata budaya dan wisata buatan. Arah 

pengembangannya adalah:  wisata budaya diarahkan di kawasan bangunan 

bersejarah yakni di daerah pusat Kota yang direncanakan pada PPK dengan 

luas 5,04 Ha. Sedangkan wisata buatan diarahkan pada pengembangan 

Kawasan Perdagangan Terpadu dan dermaga penyebrangan / Water Front 



RRaannccaannggaann  AAkkhhiirr  RRPPJJMMDD  KKoottaa  TTaannjjuunnggbbaallaaii  TTaahhuunn  22001166--22002211  

 

VI-7 

VI-7 

City di Kelurahan Indra Sakti (Kecamatan Tanjungbalai Selatan) dan Pulau 

Simardan (Kecamatan Datuk Bandar Timur/SPPK 2). 

 Arah kebijakan 5 (lima) tahunan untuk masing-masing SKPD yang 

bertanggungjawab terhadap urusan dan fokus daya saing perekonomian dan 

kota simpul jasa adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap urusan: 

Ketenagakerjaan; Ketahanan pangan; Koperasi dan UKM; Penanaman 

Modal; Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian dan Perkebunan; 

Peternakan; Perdagangan dan Perindustrian. 

 

3. Fokus Kemandirian Masyarakat 

 Masyarakat adalah pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Syarat 

perlu untuk mewujudkan Visi jangka panjang Kota Tanjungbalai tersebut 

adalah manusia dan masyarakat yang mandiri secara berkelanjutan dalam 

upaya peningkatan taraf kesejahteraannya. Terkait dengan kecenderungan 

munculnya kecenderungan ketergantungan (ketidakmandirian) masyarakat 

akibat bantuan karitatif serta didorong oleh komitmen pemberdayaan 

masyarakat di tingkat desa / kelurahan, maka upaya peningkatan 

kemandirian masyarakat harus menjadi agenda kebijakan di tingkat Kota 

Tanjungbalai. Diharapkan, pengembangan  pengembangan modal manusia 

(human capital) dan modal sosial (social capital), semakin difokuskan 

sehingga dapat mendorong munculnya masyarakat yang mandiri secara 

berkelanjutan.  

 Kemandirian yang dimaksudkan bukan hanya individual yang mandiri, tetapi 

juga keluarga dan masyarakat yang mandiri. Karena itu, kemandirian bukan 

hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan politik di 

tingkat Kota Tanjungbalai.  

 Arah kebijakan 5 (lima) tahunan untuk masing-masing SKPD yang 

bertanggungjawab terhadap urusan dan fokus kemandirian masyarakat 

adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap urusan: Pendidikan; 

Kesehatan; Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Kebudayaan; Perpustakaan; Ketentraman/Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. 

 

4. Fokus Sarana dan Prasarana Perkotaan 

 Sebagai wilayah perkotaan, Kota Tanjungbalai menghadapi masalah-

masalah perkotaan yang sangat spesifik. Beberapa permasalahan tersebut 

antara lain: transportasi di dalam kota; transportasi dari dan ke Kota 

Tanjungbalai; persampahan, taman kota dan ruang terbuka hijau di dalam 

kota; permukiman kumuh; keamanan kota; drainase dan potensi bencana 

banjir; serta permasalahan kota lainnya. 

 Arah kebijakan 5 (lima) tahunan untuk masing-masing SKPD yang 

bertanggungjawab terhadap urusan dan fokus kemandirian masyarakat 

adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap urusan: Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 
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Perhubungan, Energi dan Sumberdaya Mineral; Penanggulangan Bencana 

Daerah (Pengendalian banjir) serta Lingkungan Hidup. 

Keterkaitan fokus pembangunan dan arah kebijakan berdasarkan pilihan strategi 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 6.1 Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan Pilihan Strategi. 

No 
Fokus 

Pembangunan 
Strategi 

Arah Kebijakan 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Fokus tata kelola 

pemerintahan 

Meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas kinerja 

pemerintahan daerah  

√ √ √ √ √ 

  Meningkatkan kualitas 
sumberdaya aparatur 
melalui peningkatan kinerja 
pegawai 

√ √ √ √ √ 

  Meningkatkan cakupan 
layanan di berbagai bidang 
pembangunan dan 
ketersediaan sarana dan 
prasarana pelayanan publik 

√ √ √ √ √ 

  Mewujudkan partisipasi 
masyarakat dan kerjasama 
pemerintah dengan dunia 
usaha/pihak swasta untuk 
bersinergi dalam mengisi 
pemba-ngunan 

√ √ √ √ √ 

  Mengembangkan kegiatan 

orientasi dan pembinaan 

keimanan dan ketaqwaan 

secara terus menerus 

kepada seluruh lapisan 

masyarakat dan aparatur di 

setiap kegiatan yang 

memungkinkan. 

√ √ √ √ √ 

  Menguatkan peran pemuka 

agama dan guru-guru 

pengajian dalam 

mengembangkan nilai dan 

norma agama dimulai dari 

usia dini. 

√ √ √ √ √ 

2. Fokus daya saing 
perekonomian dan 
kota simpul jasa 

Meningkatkan sarana dan 
prasarana produksi dan 
bantuan permodalan di 
sektor perikanan dan 
kelautan, pertanian dan 
peternakan, perdagangan 
dan perindustrian, koperasi, 
UKM dan UMKM serta 

√ √ √ 
√ 

√ 
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pariwisata. 

  Mengembangkan koperasi 
dan lembaga keuangan 
mikro. 

√ √ √ √ 
√ 

  Meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan 
masyarakat dan pelaku 
usaha dan daya saing 
ketenagakerjaan. 

√ √ √ 
√ √ 

3. Fokus kemandirian 
masyarakat 

Menata sistem dan 
manajemen layanan 
pendidikan yang efektif dan 
efisien berbasis daring 
(dalam jaringan) 

√ √ √ √ √ 

  Meningkatkan kuantitas 
dan kualitas sarana dan 
prasarana pendidikan. 

√ √ √ √ √ 

  Meningkatkan kualitas dan 
daya saing tenaga pendidik 
dan tenaga kependidikan. 

√ √ √ √ √ 

  Menata sistem regulasi dan 
standar layanan kesehatan. 

√ √ √   

  Meningkatkan kualitas 
cakupan layanan 
kesehatan 

√ √ √ √ √ 

  Meningkatkan kuantitas 
dan kualitas sarana dan 
prasarana dan daya saing 
tenaga layanan kesehatan. 

√ √ √ √ √ 

  Pengembangan kerukunan 

dan sikap toleransi serta 

solidaritas antar kelompok 

masyarakat. 

√ √ √ √ √ 

  Peningkatan keamanan 

dan ketertiban umum. 

√ √ √ √ √ 

  Pengembangan seni dan 

budaya lokal. 

√ √ √ √ √ 

  Peningkatan keberdayaan 

masyarakat.  
√ √ √ √ 

  Peningkatan kesejahteraan 
keluarga. 

  √ √ √ 

4. Fokus sarana dan 

prasarana 

perkotaan 

Pengembangan dan 

perbaikan infrastruktur 

serta  sarana/prasarana 

perkotaan. 

√ √ √ √ √ 

  Peningkatan penataan kota 
dan kualitas lingkungan 

√ √ √ √ √ 
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hidup serta pengendalian 
perubahan iklim yang 
berkelanjutan. 

 

6.2.2. Arah Kebijakan Strategi Terkait Pelaksanaan Masing-Masing misi 

Penentuan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan 

rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Oleh karenanya rumusan 

arah kebijakan diupayakan dapat merasionalkan pilihan strategi agar 

memiliki focus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya. Arah 

kebijakan strategi terkait pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai 

berikut: 

a. Misi Kesatu:  Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang 

pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang 

prima 

Arah kebijakan fokus tata kelola kepemerintahan untuk masing-masing 

strategi terkait dengan pelaksanaan misi pertama, dan masing-masing 

arah kebijakan tersebut per masing-masing strategi adalah sebagai 

berikut: 

Strategi 1 : Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja. 

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP. 

3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan 

keuangan daerah. 

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan prosedur tetap pelayanan 

Pajak Daerah. 

5. Pengelolaan asset daerah dan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

secara efisien dan bertanggung jawab. 

6. Peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan asset dan 

keuangan daerah. 

Strategi 2 :  Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui 

peningkatan kinerja pegawai. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi 

ASN. 

2. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). 
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Strategi 3 : Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang 

pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan SOP. 

2. Fasilitasi kemudahan pelayanan perijinan  

3. Peningkatan pelayanan kehumasan, khususnya dokumentasi 

kegiatan-kegiatan strategis. 

4. Peningkatan cakupan pelayanan khusus kesejahteraan sosial dan 

keagamaan yang bersifat strategis. 

5. Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian pembangunan. 

6. Peningkatan cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan layanan umum 

kepada KDH dan Sekretaris Daerah. 

7. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. 

8. Peningkatan cakupan layanan monitoring dan evaluasi bidang 

perekonomian. 

9. Peningkatan pelayanan fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan 

DPRD. 

10. Peningkatan cakupan pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil. 

11. Peningkatan peran Kecamatan dalam Koordinasi pembangunan di 

Wilayahnya. 

12. Peningkatan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur 

Kearsipan melalui peningkatan layanan kearsipan dan peningkatan  

kesadaran akan penyelematan dan pelestarian dokumen/arsip 

daerah. 

13. Peningkatan cakupan layanan Keluarga Berencana (KB). 

14. Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 

15. Peningkatan prestasi di bidang pemuda dan olahraga serta bidang-

bidang pembangunan lainnya. 

Strategi 4 : Terwujudnya partisipasi masyarakat dan kerjasama 

pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam 

mengisi pembangunan 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan yang  

komprehensip. 

2. Meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan serta kerjasama 

antar wilayah dan pihak ketiga. 

3. Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sarana prasarana 

teknologi informasi dan komunikasi. 

 

b. Misi Kedua : Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju 

masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia. 

 

Arah kebijakan terkait strategi untuk pelaksanaan misi kedua yakni: 

Strategi 5. Mengembangkan kegiatan orientasi dan pembinaan 

keimanan dan ketaqwaan secara terus menerus kepada seluruh lapisan 

masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan. 
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Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Pengembangan dan pelestarian kegiatan keagamaan berbasis seni, 

budaya yang religi. 

2. Penguatan peran Forum Komunikasi antar Ummat Beragama 

(FKUB). 

3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola asuh berbasis 

agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa. 

4. Peningkatan Pelayanan Korpri dalam  pembinaan profesionalisme 

PNS berbasis nilai dan prinsip agama. 

5. Pengembangan pendidikan karakter berbasis agama untuk anak usia 

sekolah. 

6. Peningkatan kapasitas kompetensi Guru dalam pembudayaan nilai 

dan prinsip keagamaan dalam pembangunan karakter peserta didik. 

 

Strategi 6.  Menguatkan peran pemuka agama dan guru-guru pengajian 

dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Peningkatan kapasitas kelompok guru pengajian dalam internalisasi 

nilai dan norma agama. 

2. Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam 

pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan anak. 

 

c. Misi Ketiga:  Meningkatkan perekonomian daerah dengan 

memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta meningkatkan daya 

saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat 

maju dan sejahtera. 

Arah kebijakan fokus daya saing perekonomian dan kota simpul jasa 

untuk masing-masing strategi terkait dengan pelaksanaan misi ketiga  

dimana arah kebijakannya adalah sebagai berikut: 

Strategi 7 : Meningkatkan kualitas produk sektor perikanan dan kelautan, 

pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, 

UKM dan UMKM serta pariwisata. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana dan bantuan permodalan 

sektor perikanan, pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi 

kreatif. 

2. Penetapan dan pengembangan produk unggulan sektor perikanan, 

pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif. 

3. Peningkatan penganekaragaman pangan melalui penerapan 

teknologi bidang ketahanan pangan. 

4. Peningkatan pengendalian penyakit terkait dengan peternakan. 

5. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas bagi pengembangan pasar dan 

pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya 

6. Peningkatan cakupan pelayanan informasi harga, komoditas dan 

jenis produk. 
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7. Pengembangan dan fasilitasi jaringan distribusi yang adil bagi semua 

produk perekonomian daerah. 

8. Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan. 

9. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan 

destinasi pariwisata buatan  dan pariwisata sungai berbasis budaya, 

pendidikan dan nilai agama. 

10. Pembangunan sistem informasi dan promosi pariwisata daerah. 

 

Strategi 8: Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Peningkatan kemitraan koperasi dengan usaha lainnya termasuk 

pengembangan kegiatan ekonomi nelayan tradisional melalui 

pengembangan dan penguatan peran koperasi nelayan. 

2. Kemitraan dengan Perbankan untuk peningkatan aksesibilitas 

permodalan koperasi dan UMKM. 

3. Peningkatan dan Pengembangan Koperasi Mandiri. 

 

Strategi 9:  Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 

dan pelaku usaha serta  daya saing ketenagakerjaan. 

 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Peningkatan cakupan pelayanan pembinaan kelompok usaha sektor 

perikanan, pertanian peternakan, kelompok pedagang/usaha 

informal, industri/perusahaan , UMKM dan ekonomi kreatif. 

2. Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat. 

3. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja. 

4. Peningkatan cakupan pelayanan penempatan angkatan kerja. 

5. Perencanaan Balai Latihan Kerja sebagi pendukung Tanjungbalai 

Kota Jasa. 

 

d. Misi Keempat: Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia 

melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK 

dan  peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

 Arah kebijakan strategi terkait dengan pelaksanaan misi keempat, 

adalah sebagai berikut: 

 Strategi 10 : Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang 

efektif dan efisien berbasis daring (dalam jaringan). 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Menata sistem layanan data dan informasi kependidikan berbasis 

daring (dalam jaringan). 

2. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi unggulan. 

3. Pengembangan manajemen berbasis sekolah. 

4. Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui penguatan 

kerjasama dengan lembaga pendidikan/Pihak III serta penguatan 

peran komite sekolah. 
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5. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa miskin dan siswa 

berprestasi yang diupayakan dari berbagai sumber. 

6. Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai 

dan prinsip keagamaan dalam pembangunan karakter peserta didik. 

7. Peningkatan minat baca masyarakat melalui gerakan Kota Literasi 

dengan membaca senyap dan gerakan sasibu (satu siswa satu 

buku). 

8. Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan 

pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap hidup 

masyarakat. 

 

Strategi 11: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku dan 

bahan bacaan. 

2. Pemenuhan kuantitas mobiler ruang kelas, dewan guru dan 

perpustakaan. 

3. Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan 

rehab gedung dan ruang kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang 

kepala sekolah, dewan guru dan tata usaha. 

4. Pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup dan keunggulan 

kompetetif lainnya.  

5. Pembinaan Sekolah Swasta melalui KKG, K3S dan MKKS. 

Strategi 12. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. 

2. Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui 

pelatihan-pelatihan yang berkesinambunngan dan Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 

3. Penyediaan beasiswa bagi peningkatan pendidikan formal maupun 

non formal bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. 

 

Strategi 13: Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Peningkatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang 

Kesehatan. 

2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta  

pengembangan data dan informasi kesehatan berbasis daring (dalam 

jaringan ). 

3. Peningkatan koordinasi penyediaan pelayanan dasar bidang 

kesehatan. 

4. Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis. 
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Strategi 14. Meningkatkan kualitas cakupan layanan kesehatan 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Jaminan  

Kesehatan bagi masyarakat dan penduduk miskin. 

2. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. 

3. Peningkatan status gizi masyarakat. 

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong Peningkatan 

pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat. 

5. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan wabah/penyakit 

menular. 

 

Strategi 15: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

dan daya saing tenaga layanan kesehatan. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya melalui 

peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan peran dan status 

puskesmas. 

2. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, 

puskesmas dan jaringannya. 

3. Fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga medis dan non medis 

meliputi  peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang 

kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang brekesinambungan 

dan berkelanjutan. 

 

e. Misi Kelima : Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan 

rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan 

prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 

 

Strategi 16 : Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta  

sarana/prasarana perkotaan. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Penyediaan prasarana jalan penghubung pusat-pusat pertumbuhan 

melalui Pembangunan jalan lingkar dan jalan-jalan alternatif dan 

jembatan. 

2. Peningkatan cakupan pelayanan akses air bersih/air minum.  

3. Pengembangan data base jalan/jembatan dan sumberdaya air yang 

tersedia serta bidang keciptakaryaan. 

4. Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan/transportasi. 

5. Pengembangan SDA, pengembangan jaringan irigasi dan  

peningkatan upaya pengendalian banjir. 

6. Pengembangan prosedur tetap dalam penanggulangan bencana 

serta pengembangan kader tagana. 

7. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang.    

 

Strategi 17 : Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup 

dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan. 
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Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup melalui penyempurnaan, pengembangan dan 

sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup  

2. Peningkatan penataan kawasan permukiman kumuh secara 

berkelanjutan melalu bantuan fasilitasi bedah rumah bagi masyarakat 

kurang mampu. 

3. Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka 

menjamin keseimbangan fungsi sosial dan ekosistem kota melalui 

penghijauan serta penataan taman yang representasif sebagai ikon 

Kota. 

4. Peningkatan pengelolaan DAS berkelanjutan dengan pendekatan 

secara menyeluruh dan melibatkan seluruh sektor serta pemangku 

kepentingan terkait. 

5. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup secara berkelanjutan. 

6. Pengendalian perubahan iklim melalui penanganan mitigasi dan 

adaptasi perubahan iiklim yang berkelanjutan. 

7. Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah melalui 

kebijakan penanganan sampah yang melibatkan peran serta 

masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan 

peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta 

peningkatan kinerja petugas kebersihan 

 

f. Misi Keenam:  Membina kehidupan sosial politik masyarakat 
dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis 
dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan  agama yang 
berpegang teguh  pada  adat dan budaya. 

 
Strategi 18: Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi dan 
solidaritas antar kelompok masyarakat 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan 

peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang 

berkelanjutan. 

2. Peningkatan peran partai politik dalam peningkatan kualitas 

demokrasi di daerah 

 
Strategi 19 : Peningkatan keamanan dan ketertiban umum. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 
1. Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman 

dan ketertiban di wilayahnya. 

2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar eksekutif, yudikatif dan 

legislatif. 

3. Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan 

kepatuhan hukum. 
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Strategi 20 : Pengembangan seni dan budaya lokal. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kebudayaan. 

2. Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam 

aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan 

kegiatan-kegiatan bernuansa kebudayaan dan pelaksanaan Pekan 

Budaya Daerah secara periodik. 

3. Penguatan peran serta koordinasi dengan lembaga dan organisasi 

budaya. 

 

g. Misi Ketujuh : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan 

tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran 

keluarga. 

 

Strategi 21: Peningkatan keberdayaan masyarakat. 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Optimalisasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam 

menyerap dan meyalurkan aspirasi dan kreatifitas masyarakat. 

2. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian, 

kebersamaan, kepedulian untuk menangani permasalahan secara 

bersama-sama. 

3. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat serta 

tenaga lapangan terkait pemberdayaan masyarakat. 

4. Peningkatan cakupan pembinaan tertib administrasi keuangan 

Pemerintahan Kelurahan. 

5. Penguatan peran PUG. 

 

Strategi 22 : Peningkatan kesejahteraan keluarga 

Arah kebijakan dilaksanakan melalui: 

1. Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk mendukung 

Pembangunan Sosial. 

2. Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan 

sosial di lingkungannya. 

3. Peningkatan kualitas pencapaian standar pelayanan minimal bidang 

social. 

4. Peningkatan koordinasi dan Sinergisasi upaya pembangunan 

kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 
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Tabel 6.1. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Pertama 

 

VISI: MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS. 

Misi Kesatu:  Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan  pelayanan 

publik yang prima 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

1. Mewujudkan 

pelayanan prima 

kepada masyarakat 

1. Meningkatnya kualitas 

tata kelola pemerin-

tahan 

1. Meningkatkan tranparansi 

dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah Kota  

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja 

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP  

3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan 

keuangan daerah 

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan prosedur tetap pelayanan pajak 

daerah  

5. Pengelolaan asset daerah dan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

secara efisien dan bertanggung jawab 

6. Peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan asset dan 

keuangan daerah 

2. Meningkatkan kualitas 

sumberdaya aparatur 

melalui peningkatan kinerja 

pegawai 

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Diklat 

2. Peningkatan Profesionalisme ASN 

1. Mewujudkan 

pelayanan prima 

kepada masyarakat 

2. 

. 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik 

3. Meningkatkan cakupan 

layanan di berbagai bidang 

pembangunan dan 

ketersediaan sarana dan 

prasarana pelayanan publik. 

1. Peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan SOP.  

2. Fasilitasi kemudahan pelayanan perijinan. 

3. Peningkatan pelayanan kehumasan, khususnya dokumentasi kegiatan-

kegiatan strategis 

4. Peningkatan cakupan pelayanan khusus kesejahteraan sosial dan 

keagamaan yang bersifat strategis. 

5. Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian pembangunan  

6. Peningkatan cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan layanan umum 

kepada KDH dan Sekretaris Daerah 

7. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 
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 8. Peningkatan cakupan layanan monitoring dan evaluasi bidang 

perekonomian. 

  9. Peningkatan pelayanan fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan 

DPRD 

  10. Peningkatan cakupan pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil 

  11. Peningkatan peran Kecamatan dalam Koordinasi pembangunan di 

Wilayahnya 

  12. Peningkatan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur Kearsipan 

melalui peningkatan layanan kersipan dan peningkatan kesadaran akan 

penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.   

  13. Peningkatan cakupan layanan Keluarga Berencana (KB) 

  14. Peningkatan upaya pengendalian dan pencegahan bencana 

  15. Peningkatan prestasi di bidang pemuda dan olahraga serta bidang-

bidang pembangunan lainnya 

4. Mewujudkan partisipasi 

masyarakat dan kerjasama 

pemerintah dengan dunia 

usaha/pihak swasta untuk 

bersinergi dalam mengisi 

pembangunan 

1. Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan yang  komprehensip  

2. Meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan serta kerjasama 

antar wilayah dan pihak ketiga  

3. Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sarana prasarana teknologi 

informasi dan komunikasi 
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Tabel 6.2. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedua 

Misi Kedua: Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia 

 

Tujuan  Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

2. Mewujudkan tatanan 

kehidupan masyara-

kat yang religius dan 

berakhlaq mulia 

3. Meningkatnya keimanan 

dan ketaqwaan aparatur 

dan masyarakat 

5. Mengembangkan kegiatan 

orientasi dan pembinaan 

keimanan dan ketaqwaan 

secara terus menerus 

kepada seluruh lapisan 

masyarakat dan aparatur di 

setiap kegiatan yang 

memungkinkan. 

1. Pengembangan dan pelestarian kegiatan keagamaan berbasis seni, 

budaya yang religi. 

2. Penguatan peran Forum Komunikasi antar Ummar Beragama (FKUB) 

3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola asuh berbasis 

agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa 

4 

 

Peningkatan Pelayanan Korpri dalam  pembinaan profesionalisme PNS 

berbasis nilai dan prinsip agama. 

5. Pengembangan pendidikan karakter berbasis agama untuk anak usia 

dini 

6. Peningkatan kapasitas kompetensi guru PAUD dalam pembudayaan 

nilai dan prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa. 

6. Menguatkan peran pemuka 

agama dan guru-guru 

agama/pengajian dalam 

mengembangkan nilai dan 

norma agama dimulai dari 

usia dini. 

 

1. Peningkatan kapasitas kelompok guru pengajian dalam internalisasi nilai 

dan norma agama 

2. Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam 

pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan anak. 
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Tabel 6.3. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketiga 

Misi Ketiga:  Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju 

dan sejahtera 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

3. Meningkatkan daya 

saing perekonomian 

berbasis produk 

unggulan daerah  

 

 

 

 

 

 

4. Meningkatnya 

produktivitas sektor 

perekonomian daerah 

7. Meningkatkan kualitas 
produk sektor perikanan 
dan kelautan, pertanian 
dan peternakan, 
perdagangan dan 
perindustrian, koperasi, 
UKM dan UMKM serta 
pariwisata. 
 

1. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana dan bantuan permodalan sektor 

perikanan, pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif 

2. Penetapan dan pengembangan produk unggulan sektor perikanan, 

pertanian peternakan, industry, UMKM dan ekonomi kreatif 

3. Peningkatan penganekaragaman pangan melalui penerapan teknologi 

bidang ketahanan pangan 

4. Peningkatan pengendalian penyakit terkait dengan peternakan 

5. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas bagi pengembangan pasar dan 

dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya 

6. Peningkatan cakupan pelayanan informasi harga, komoditas dan jenis 

produk. 

7. Pengembangan dan fasilitasi jaringan distribusi yang adil bagi semua 

produk perekonomian daerah. 

8. Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan. 

9. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan 

destinasi pariwisata buatan  dan pariwisata sungai berbasis budaya, 

pendidikan dan nilai agama. 

10. Pembangunan sistem informasi dan promosi pariwisata daerah 

8. Mengembangkan koperasi 

dan lembaga keuangan 

mikro. 

1. Peningkatan kemitraan koperasi dengan usaha lainnya termasuk 

pengembangan kegiatan ekonomi nelayan tradisional melalui 

pengembangan dan penguatan peran koperasi nelayan 

2. Kemitraan dengan Perbankan untuk peningkatan aksesibilitas 
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permodalan koperasi dan UMKM 

3. Peningkatan dan Pengembangan Koperasi Mandiri 

5. Meningkatnya daya 

saing pelaku usaha dan 

ketenagakerjaan 

9. Meningkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan masyarakat 

dan pelaku usaha serta 

daya saing 

ketenagakerjaan 

1. Peningkatan cakupan pelayanan pembinaan kelompok usaha sektor 

perikanan, pertanian peternakan, kelompok pedagang/usaha informal, 

industri/perusahaan , UMKM dan ekonomi kreatif 

2. Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat 

6. Meningkatnya 

kesejahteraan 

masyarakat 

3. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja 

4. Peningkatan cakupan pelayanan penempatan angkatan kerja. 
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Tabel 6.4. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keempat 

Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

4. Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

pendidikan berbasis 

IPTEK 

7. Meningkatnya sistem 

dan akses layanan 

pendidikan serta 

sumberdaya pendidikan 

yang berkualitas 

10. Menata sistem manajemen 

layanan pendidikan yang 

efektif dan efisien berbasis 

daring (dalam jaringan). 

1. Menata sistem layanan data dan informasi kependidikan berbasis daring 

(dalam jaringan). 

2. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi unggulan. 

3. Pengembangan manajemen berbasis sekolah. 

4. Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui penguatan kerjasama 

dengan lembaga pendidikan/Pihak III serta penguatan peran komite 

sekolah.  

5. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi 

yang diupayakan dari berbagai sumber. 

6. Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan 

prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa.  

7. Peningkatan kapasitas kompetensi Guru PAUD dalam pembudayaan 

nilai dan prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa 

8. Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan 

pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat 

9. Peningkatan minat baca masyarakat melalui gerakan Kota Literasi 

dengan membaca senyap dan gerakan sasibu (satu siswa satu buku) 

11. Meningkatkan kuantitas 

dan kualitas sarana dan 

prasarana pendidikan 

1. Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku dan 
bahan bacaan. 

2. Pemenuhan kuantitas mobiler ruang kelas, dewan guru dan 
perpustakaan. 

3. Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan rehab 
gedung dan ruang kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang kepala 
sekolah, dewan guru dan tata usaha. 

4. Pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup dan keunggulan 
kompetetif lainnya.  

  5. Pembinaan Sekolah Swasta melalui KKG, K3S dan MKKS. 
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12. Meningkatkan kualitas dan 

daya saing tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan 

1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan 

2. Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui 
pelatihan-pelatihan yang berkesinambunngan dan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB)  

3. Penyediaan beasiswa bagi peningkatan pendidikan formal maupun non 

formal bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya 

5. Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

kesehatan 

8. 

. 

Meningkatnya sistem 

dan akses layanan 

kesehatan serta 

sumberdaya kesehatan 

yang berkualitas 

13. Menata sistem regulasi dan 

standar layanan kesehatan 

1. Peningkatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang 

Kesehatan. 

2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta  

pengembangan data dan informasi kesehatan berbasis daring (dalam 

jaringan ). 

3. Peningkatan koordinasi penyediaan pelayanan dasar bidang kesehatan. 

4. Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis. 

14. Meningkatkan kualitas 

cakupan layanan 

kesehatan  

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Jaminan  Kesehatan 

bagi masyarakat dan penduduk miskin.  

2. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 

3. peningkatan status gizi masyarakat 

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong Peningkatan 

pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat. 

5. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan wabah/penyakit 

menular 

15. Meningkatkan kuantitas 
dan kualitas sarana dan 
prasarana dan daya saing 
tenaga layanan kesehatan. 

1. Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya melalui 

peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan peran dan status 

puskesmas. 

2. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, 

puskesmas dan jaringannya. 

3. Fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga medis dan non medis 

meliputi  peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang 

kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang brekesinambungan 

dan berkelanjutan. 
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Tabel 6.5. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kelima 

Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

6. Mewujudkan kualitas 

penataan kawasan 

Kota secara terpadu 

dan berkelanjutan 

dengan dukungan 

infrastruktur yang 

baik. 

 

9. Meningkatnya 

ketersediaan dan 

kualitas infrastruktur 

publik 

 

  

16. Pengembangan dan 

perbaikan infrastruktur 

serta  sarana/prasarana 

perkotaan  

 

1. Penyediaan prasarana jalan penghubung pusat-pusat pertumbuhan 

melalui Pembangunan jalan lingkar dan jalan-jalan alternative dan 

jembatan 

2. Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum/air bersih. 

3. Pengembangan data base jalan/jembatan dan sumberdaya air yang 

tersedia serta bidang keciptakaryaan. 

4. Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan/transportasi. 

5. Pengembangan SDA, pengembangan jaringan  irigasi dan  peningkatan 

upaya pengendalian banjir. 

6. Pengembangan prosedur tetap dalam penanggulangan bencana serta 

pengembangan kader tagana 

7. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang    

 

10

. 

Meningkatnya penataan 

kawasan kota yang  

bersih, indah dan rapi 

yang disertai dengan 

peningkatan kualitas 

lingkungan hidup dan 

pengendalian 

perubahan iklim. 

 

17. Peningkatan penataan kota 

dan kualitas lingkungan 

hidup dan pengendalian 

perubahan iklim yang 

berkelanjutan. 

 

 

1. Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup melalui penyempurnaan, pengembangan dan sosialisasi kebijakan 

dan regulasi berbasis lingkungan hidup. 

2. Peningkatan penataan kawasan permukiman kumuh secara 

berkelanjutan melalu bantuan fasilitasi bedah rumah bagi masyarakat 

kurang mampu. 

3. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dalam rangka menjamin 

keseimbangan fungsi sosial dan ekosistem kota melalui penghijauan dan 

penataan taman yang representatif sebagai ikon kota 

4. Peningkatan pengelolaan DAS menggunakan pendekatan yang 

menyeluruh dengan melibatkan seluruh sektor dan stakeholder terkait.. 

5. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup. 

6. Pengendalian perubahan iklim melalui penanganan mitigasi dan 
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adaptasi perubahan iiklim yang berkelanjutan. 

7. Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan 

penanganan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat, 

peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan 

cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan kinerja 

petugas kebersihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.6. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keenam 
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Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam 

keanekaragaman suku dan  agama yang berpegang teguh  pada  adat dan budaya 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

7. Mewujudkan 

harmonisasi 

kehidupan sosial 

politik masyarakat 

yang demokratis dan 

berbudaya. 

11 Terciptanya kerukunan 

dan harmonisasi 

kehidupan berbangsa 

dan bernegara serta 

mendorong dinamika 

kehidupan sosial 

masayarakat yang 

berbudaya 

berlandaskan hukum 

18. Pengembangan kerukunan 

dan sikap toleransi serta  

solidaritas antar kelolompok 

masyarakat; 

 

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan 

dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang 

berkelanjutan. 

2. Peningkatan peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi 

di daerah 

 

19. Peningkatan keamanan 

dan ketertiban umum; 

 

1. Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan 

ketertiban di wilayahnya 

2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar eksekutif, yudikatif dan 

legislative 

3. Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan 

kepatuhan hukum 

20. Pengembangan seni dan 

budaya lokal 

1. Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kebudayaan 

2. Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam 

aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan 

kegiatan-kegiatan bernuansa kebudayaan dan pelaksanaan Pekan 

Budaya Daerah secara periodik.  

  3. Penguatan peran serta koordinasi dengan lembaga dan organisasi 

budaya. 
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Tabel 6.7. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketujuh 

Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga. 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

9. Meningkatkan  

keberdayaan 

masyarakat dan 

peningkatan kualitas 

kehidupan sosial 

masyarakat berbasis 

keluarga menuju  

kemandirian 

12 Meningkatnya kualitas 

kehidupan sosial 

masyarakat 

21. Peningkatan keberdayaan 

masyarakat 

1. Optimalisasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam 

menyerap dan meyalurkan aspirasi dan kreatifitas masyarakat. 

2. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian, 

kebersamaan, kepedulian untuk menangani permasalahan secara 

bersama-sama. 

3. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat serta 

tenaga lapangan terkait pemberdayaan masyarakat. 

4. Peningkatan cakupan pembinaan tertib administrasi keuangan 

Pemerintahan Kelurahan 

5. Penguatan peran PUG 

 

22. Peningkatan kesejahteraan 

keluarga  

 

1. Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk mendukung 

Pembangunan Sosial. 

2. Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial 

di lingkungannya 

3. Peningkatan kualitas pencapaian standar pelayanan minimal bidang 

sosial 

4. Peningkatan koordinasi dan Sinergisasi upaya pembangunan 

kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 

 

 

 

 

 


