
RRaannccaannggaann  AAkkhhiirr  RRPPJJMMDD  KKoottaa  TTaannjjuunnggbbaallaaii  TTaahhuunn  22001166--22002211  

 
VII-1 

BAB  VII 
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH 
 

Untuk mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan 

jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan 

gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program 

prioritas yang inheren di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-

program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah. 

Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara 

langsung dari sasaran pembangunan daerah tersebut. 

Kebijakan umum berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang 

dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perumusan kebijakan umum bertujuan 

untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kota 

Tanjungbalai dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan 

penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi 

dan arah kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan kebijakan umum yang baik harus 

dapat menejlaskan strategi secara spesifik, konkrit, operasional dan fokus, dapat 

mengarahkan  pemilihan program yang tepat dan rasional serta tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. 

Penetapan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Kota 

Tanjungbalai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan urusan yang tertera dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai 

pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 dimana klasifikasi urusan pemerintahan 

menjadi tiga kelompok yaitu:   

1. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.   

2. Urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.   

3. Urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Dari konstruksi klasifikasi urusan pemerintahan tersebut di atas, urusan pemerintah 

daerah kabupaten/kota masuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Secara 

substansi pembagian urusan konkuren masih menggunakan istilah urusan wajib dan 

urusan pilihan, namun terdapat beberapa pengelompokan baru yang disertai dengan 

nomenklatur urusan yang baru pula. Pengelompokan baru tersebut adalah dengan 

membagi kembali rumpun urusan wajib menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Secara rinci perubahan pengelompokan dan nomenklatur urusan konkuren bagi 

daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 
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a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi 

urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat; dan Sosial. 

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan  dasar 

meliputi urusan: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan pelindungan 

anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, 

usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga;  

Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan. Sementara 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota didukung oleh 

unsur  

c. untuk urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan otonomi daerah 

dan pemerintahan umum dikelompokkan ke dalam urusan pendukung urusan 

pemerintahan. 

d. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan: Kelautan dan perikanan; 

Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; 

Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi. 

 

7.1. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Terkait Pelaksanaan 
Masing-Masing Misi 

7.1.1. Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang 

pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang 

prima 

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi pertama adalah: 

Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja; 

Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP; Peningkatan kinerja 

penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan keuangan daerah; 

Pengelolaan asset daerah dan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

secara efisien dan bertanggung jawab; Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan prosedur tetap pelayanan Pajak Daerah; 

Peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan asset dan 

keuangan daerah; Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan 

yang  komprehensip; Meningkatkan penyediaan dan penggunaan 

sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi juga 

Meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan serta kerjasama 

antar wilayah dan pihak ketiga; Peningkatan kualitas pelaksanaan 

Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN; Peningkatan Profesionalisme 

Aparatur Sipil Negara (ASN); Peningkatan pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal dan  SOP; Fasilitasi kemudahan pelayanan 

perijinan; Peningkatan pelayanan kehumasan, khususnya dokumentasi 

kegiatan-kegiatan strategis; Peningkatan cakupan pelayanan khusus 

kesejahteraan sosial dan keagamaan yang bersifat strategis; 

Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian pembangunan; 

Peningkatan cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan layanan umum 
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kepada KDH dan Sekretaris Daerah; Peningkatan kapasitas 

kelembagaan pemerintah daerah; Peningkatan cakupan layanan 

monitoring dan evaluasi bidang perekonomian; Peningkatan pelayanan 

fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan DPRD; Peningkatan 

cakupan pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil; Peningkatan 

peran Kecamatan dalam Koordinasi pembangunan di Wilayahnya; 

Peningkatan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur 

Kearsipan melalui peningkatan layanan kearsipan dan peningkatan  

kesadaran akan penyelematan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; 

Peningkatan cakupan layanan Keluarga Berencana (KB); Peningkatan 

upaya pengendalian dan pencegahan bencana; Peningkatan prestasi 

di bidang pemuda dan olahraga serta bidang-bidang pembangunan 

lainnya;  

Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi 

pertama berdasarkan urusan adalah: 

A. Urusan penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari: 

Perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta  fungsi penunjang 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Perencanaan  

1. Program perencanaan pembangunan daerah. 

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 

3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya. 

4. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh. 

 

Keuangan 

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah. 

2. Program peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan daerah. 

3. Program pengelolaan kekayaan daerah. 

 

Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan 

1. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. 

2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 

3. Program pendidikan kedinasan. 

 

Penelitian dan Pengembangan  

1. Program Pengembangan Data/ Informasi. 

2. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 

3. Program kerjasama pembangunan daerah 

4. Program penelitian dan pengembangan daerah 

 

 

 



RRaannccaannggaann  AAkkhhiirr  RRPPJJMMDD  KKoottaa  TTaannjjuunnggbbaallaaii  TTaahhuunn  22001166--22002211  

 
VII-4 

Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah 

daerah. 

2. Program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi bidang 

pemerintahan. 

3. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 

4. Program penataan peraturan perundang-undangan. 

5. Program pembinaan dan pengembangan sistem LPSE. 

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan. 

7. Program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi pemerintahan 

bidang ekonomi, pembangunan dan sosial. 

8. Program peningkatan koordinasi bidang pemerintahan. 

9. Program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi pemerintahan 

bidang administrasi. 

10. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat 

daerah. 

11. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 

12. Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 

13. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam. 

14. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 

15. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan 

prosedur pengawasan. 

16. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan. 

 

B. Urusan Pertanahan 

1. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 

2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. 

3. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfataan tanah. 

 

C. Urusan Administrasi kependudukan dan catatan sipil 

1. Program penataan administrasi kependudukan. 

 

D. Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB). 

1. Program keluarga berencana. 

2. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga. 

3. Program penguatan pelembagaan keluarga  kecil berkualitas. 

4. Program kesehatan reproduksi remaja. 

5. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan 

KB/KR yang mandiri. 

6. Program pelayanan kontrasepsi. 
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E. Urusan Komunikasi dan Informatika 

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media 

massa. 

2. Program kerja sama informasi dengan mass media. 

3. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media 

massa. 

4. Program pengembangan mekanisme komunikasi dua arah 

antara pemerintah dengan masyarakat. 

5. Program fasilitas/peningkatan SDM bidang komunikasi dan 

informasi. 

 

F. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 

1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. 

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 

3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan 

kecakapan hidup Pemuda. 

4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. 

5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga. 

6. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olahraga. 

 

G. Urusan Statisik 

1. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 

 

H. Urusan Kearsipan 

1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah. 

2. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana 

kearsipan. 

3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 

4. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan. 

5. Program peningkatan sarana dan prasarana kearsipan. 

 

7.1.2. Misi Kedua:  Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju 

masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia. 

 

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi kedua adalah: 

Pengembangan dan pelestarian kegiatan keagamaan berbasis seni, 

budaya yang religi; Penguatan peran Forum Komunikasi antar Ummat 

Beragama (FKUB); Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola 

asuh berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan 

bertaqwa; Peningkatan Pelayanan Korpri dalam  pembinaan 

profesionalisme PNS berbasis nilai dan prinsip agama; Pengembangan 

pendidikan karakter berbasis agama untuk anak usia dini; Peningkatan 

kapasitas kompetensi Guru PAUD dalam pembudayaan nilai dan 

prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa; Peningkatan 

kapasitas kelompok guru pengajian dalam internalisasi nilai dan norma 
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agama serta Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama 

dalam pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan anak. 

Program-program prioritas  untuk mendukung pelaksanaan misi kedua 

berdasarkan urusan adalah yang terkait dengan urusan penunjang 

urusan pemerintahan yakni  

fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

1. Program pelayanan kehidupan beragama. 

2. Program pendidikan non formal. 

3. Program pendidikan anak usia dini. 

4. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 

5. Program manajemen pelayanan kependidikan. 

6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 

 

7.1.3. Misi Ketiga:  Meningkatkan perekonomian daerah dengan 

memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta meningkatkan 

daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju 

masyarakat maju dan sejahtera. 

 

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi ketiga adalah: Fasilitasi 

bantuan sarana dan prasarana dan bantuan permodalan sektor 

perikanan, pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif; 

Penetapan dan pengembangan produk unggulan sektor perikanan, 

pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif; 

Peningkatan penganekaragaman pangan melalui penerapan teknologi 

bidang ketahanan pangan; Peningkatan pengendalian penyakit terkait 

dengan peternakan; Peningkatan cakupan pelayanan informasi harga, 

komoditas dan jenis produk; Pengembangan dan fasilitasi jaringan 

distribusi yang adil bagi semua produk perekonomian daerah; 

Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan; Peningkatan 

kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan destinasi 

pariwisata buatan  dan pariwisata sungai berbasis budaya, pendidikan 

dan nilai agama; Pembangunan sistem informasi dan promosi 

pariwisata daerah; Peningkatan kemitraan koperasi dengan usaha 

lainnya termasuk pengembangan kegiatan ekonomi nelayan tradisional 

melalui pengembangan dan penguatan peran koperasi nelayan; 

Kemitraan dengan Perbankan untuk peningkatan aksesibilitas 

permodalan koperasi dan UMKM; Peningkatan dan Pengembangan 

Koperasi Mandiri; Peningkatan cakupan pelayanan pembinaan 

kelompok usaha sektor perikanan, pertanian peternakan, kelompok 

pedagang/usaha informal, industri/perusahaan , UMKM dan ekonomi 

kreatif; Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat; Peningkatan 

penyebaran informasi lowongan kerja; Peningkatan cakupan pelayanan 

penempatan angkatan kerja serta Perencanaan Balai Latihan Kerja 

sebagi pendukung Tanjungbalai Kota Jasa. 
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Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi 

ketiga berdasarkan urusan adalah: 

A. Urusan Tenaga Kerja 

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga 

Kerja. 

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan. 

 

B. Urusan Pangan 

1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan 

Lapangan. 

2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan. 

3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 

 

C. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah 

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

2. Program sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah. 

3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 

Kompetitif Usaha Kecil Menengah 

 

D. Urusan Penanaman Modal 

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

 

E. Urusan Kelautan Perikanan 

1. Program pengembangan perikanan tangkap. 

2. Program pengembangan budidaya perikanan. 

3. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 

perikanan. 

4. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan 

maritim kepada masyarakat. 

5. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. 

6. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan 

pengendalian sumberdaya kelautan. 

7. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum 

dalam pendayagunaan sumberdaya laut. 

8. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan. 

 

F. Urusan Pariwisata 

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata. 

2. Program pengembangan destinasi pariwisata. 
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G. Urusan Pertanian 

1. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan. 

2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ 

perkebunan. 

3. Program peningkatan produksi hasil peternakan. 

4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. 

5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 

6. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. 

 

H. Urusan Perdagangan 

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. 

2. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 

3. Program perlindungan konsumen dan pengamanan 

perdagangan. 

 

I. Urusan Energi dan Sumberdaya mineral 

1. Program pembinaan  dan pengawasan bidang pertambangan 

umum. 

2. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 

 

J. Urusan Perindustrian. 

1. Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi. 

2. Program pengembangan industri kecil dan menengah. 

3. Program pengembangan produk unggulan. 

4. Program pengembangan industri kreatif. 

 

 

7.1.4. Misi Keempat: Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia 

melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis 

IPTEK dan  peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

 

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi keempat adalah: Menata 

sistem layanan data dan informasi kependidikan berbasis daring 

(dalam jaringan); Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis 

potensi unggulan; Pengembangan manajemen berbasis sekolah; 

Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui penguatan kerjasama 

dengan lembaga pendidikan/Pihak III serta penguatan peran komite 

sekolah; Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa miskin dan siswa 

berprestasi yang diupayakan dari berbagai sumber; Peningkatan 

kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan prinsip 

agama dalam pembangunan karakter siswa; Peningkatan minat baca 

masyarakat melalui gerakan Kota Literasi dengan membaca senyap 

dan gerakan sasibu (satu siswa satu buku); Peningkatan peran 

pelayanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, ketrampilan 

dan pengembangan sikap hidup masyarakat; Pemenuhan alat-alat 

praktik dan media pembelajaran; Peningkatan kualitas gedung sekolah 
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melalui pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang kelas; 

Pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup dan keunggulan 

kompetetif lainnya serta pengembangan unit produksi untuk SMK 

Pembinaan Sekolah Swasta untuk menunjang Kota Tanjungbalai 

sebagai Kota Jasa; Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan 

kependidikan; Pengembangan kapasitas guru dan tenaga 

kependidikan melalui pelatihan-pelatihan yang berkesinambunngan 

dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB); Penyediaan 

beasiswa bagi peningkatan pendidikan formal maupun non formal bagi 

guru dan tenaga kependidikan lainnya; Peningkatan pencapaian target 

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; Pengembangan Sistem 

Informasi Kesehatan (SIK) serta  pengembangan data dan informasi 

kesehatan berbasis daring (dalam jaringan ); Peningkatan koordinasi 

penyediaan pelayanan dasar bidang kesehatan; Peningkatan kualitas 

penerapan prosedur tetap bidang medis; Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan Pelayanan Jaminan  Kesehatan bagi masyarakat dan 

penduduk miskin; Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan 

kesehatan; Peningkatan status gizi masyarakat; Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Mendorong Peningkatan pembudayaan Pola Hidup 

Bersih dan Sehat; Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan 

wabah/penyakit menular; Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan 

jaringannya melalui peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan 

peran dan status puskesmas; Peningkatan dan perbaikan sarana dan 

prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya; Peningkatan 

kesejaheraan tenaga medis dan non medis serta 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. 

Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi 

keempat berdasarkan urusan adalah: 

A. Urusan Pendidikan 

1. Program pendidikan non formal. 

2. Program pendidikan anak usia dini. 

3. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 

4. Program pendidikan menengah. 

5. Program manajemen pelayanan kependidikan. 

6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

 

B. Urusan Kesehatan 

1. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. 

2. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. 

3. Program perbaikan gizi masyarakat. 

4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 

5. Program upaya kesehatan masyarakat. 

6. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. 
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7. Program pengawasan obat dan makanan. 

8. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. 

9. Program jaminan kesehatan nasional (JKN). 

10. Program obat dan perbekalan kesehatan. 

11. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

12. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana & 

prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu & jaringannya. 

13. Program standarisasi pelayanan kesehatan. 

14. Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak 

15. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. 

16. Program pengembangan lingkungan sehat. 

 

C. Urusan Perpustakaan 

1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan. 

 

7.1.5. Misi Kelima:  Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah 

dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik. 

 

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi kelima adalah: Penyediaan 

prasarana jalan penghubung pusat-pusat pertumbuhan melalui 

Pembangunan jalan lingkar dan jalan-jalan alternatif; Peningkatan 

infrastruktur dan fasilitas bagi pengembangan pasar dan pusat-pusat 

kegiatan ekonomi lainnya; Peningkatan cakupan pelayanan akses air 

minum melalui penambahan jangkauan pelayanan PDAM; 

Pengembangan Data base jalan/jembatan dan sumberdaya air yang 

tersedia serta bidang keciptakaryaan; Peningkatan kualitas cakupan 

layanan perhubungan; Pengembangan SDA dan  peningkatan upaya 

pengendalian banjir; Pengembangan prosedur tetap dalam 

penanggulangan bencana serta pengembangan kader tagana; 

Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang; 

Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup melalui penyempurnaan, pengembangan dan sosialisasi 

kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup; Peningkatan 

penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalu 

bantuan fasilitasi bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu; 

Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka 

menjamin keseimbangan fungsi sosial dan ekosistem kota melalui 

penghijauan serta penataan taman yang representasif sebagai ikon 

Kota; Peningkatan pengelolaan DAS dengan pendekatan secara 

menyeluruh dan melibatkan seluruh sektor serta pemangku 

kepentingan terkait; Peningkatan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup; Pengendalian perubahan iklim melalui 

penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iiklim yang 

berkelanjutan; 

Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan 

penanganan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat, 
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peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan 

cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan 

kinerja petugas kebersihan. 

Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi 

kelima berdasarkan urusan adalah: 

A. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

1. Program pembangunan jalan dan jembatan. 

2. Program peningkatan jalan dan jembatan. 

3. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. 

4. Program pembangunan infrastruktur pedesaan. 

5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan 

air limbah. 

6. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 

7. Program rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong. 

8. Program pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan 

jaringan irigasi lainnya. 

9. Program pembangunan turap/talud/ bronjong. 

10. Program rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi 

lainnya 

11. Program pengendalian banjir. 

12. Program penyediaan dan pengelolaan air baku. 

13. Program perencanaan dan perawatan jaringan irigasi. 

14. Program perencanaan tata ruang. 

15. Program pemanfaatan ruang. 

 

B. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

1. Program pembangunan jalan setapak. 

2. Program pembangunan drainase. 

3. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan 

air limbah. 

4. Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. 

5. Program pengembangan perumahan. 

6. Program lingkungan sehat perumahan. 

7. Program pengelolaan areal pemakaman. 

8. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 

9. Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong. 

10. Program pembangunan infrastruktur pedesaan. 

11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan 

air limbah. 

12. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 

13. Program pembangunan prasarana 

14.  sanitasi. 

 

C. Urusan Lingkungan Hidup 

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup. 
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2. Program peningkatan pengendalian polusi. 

3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDALH 

4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 

5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). 

6. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 

 

D. Urusan Perhubungan 

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 

2. Program Peningkatan Kelaikan Operasional Kendaraan 

Bermotor. 

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 

4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ. 

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 

 

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat 

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam. 

2. Program rehabilitasi dan rekonstruksi.. 

 

7.1.6. 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. 

 
Kebijakan umum untuk melaksanakan misi keenam adalah: 
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan 
peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang 
berkelanjutan; Peningkatan peran partai politik dalam peningkatan 
kualitas demokrasi di daerah; Peningkatan peran masyarakat dalam 
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya; Peningkatan 
koordinasi dan kerjasama antar eksekutif, yudikatif dan legislatif; 
Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan 
kepatuhan hukum; Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Kebudayaan; 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 
serta Penguatan peran serta koordinasi dengan lembaga dan 
organisasi budaya. 

 
Program-program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi 

keenam berdasarkan urusan adalah: 

A. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat 

1. Program pendidikan politik masyarakat. 

2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan. 
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3. Program keamanan dan ketertiban masyarakat dan 

pencegahan tindak kriminal. 

4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 

(Pekat). 

5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan. 

6. Program penataan peraturan perundang-undangan. 

 

B. Urusan Kebudayaan 

1. Program pengelolaan kekayaan budaya. 

2. Program kesejarahan kepurbakalaan dan permuseuman. 

 

7.1.7. Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan 

tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran 

keluarga. 

 

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi ketujuh adalah: 

Optimalisasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam 

menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kreatifitas masyarakat; 

Peningkatan kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian, 

kebersamaan, kepedulian untuk menangani permasalahan secara 

bersama-sama; Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

masyarakat serta tenaga lapangan terkait pemberdayaan masyarakat; 

Peningkatan cakupan pembinaan tertib administrasi keuangan 

Pemerintahan Kelurahan; Penguatan peran PUG; Pengembangan 

Sistem Informasi PMKS untuk mendukung Pembangunan Sosial; 

Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan 

sosial di lingkungannya; Peningkatan kualitas pencapaian standar 

pelayanan minimal bidang sosial serta Peningkatan koordinasi dan 

Sinergisasi upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan. 

 

Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi 

ketujuh berdasarkan urusan adalah: 

A. Urusan Sosial 

1. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo. 

2. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial. 

3. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 

4. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 

5. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil 

(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

lainnya. 

6. Program pembinaan anak terlantar. 

7. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks 

narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya). 

8. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. 

9. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 
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10. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 

11. Program keluarga harapan 

 

 

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 

dan anak. 

2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 

dalam pembanguan. 

3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 

perempuan. 

4. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. 

5. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 

perempuan. 

6. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan 

perempuan 

 

C. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 

2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa. 

3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 

4. Program pengembangan ekonomi lokal. 

Selanjutnya kebijakan umum dan masing-masing program prioritas masing-

masing misi diuraikan pada Tabel 7.1 sampai dengan Tabel 7.7. 

 

7.2. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Yang Mendukung 
Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tingkat pemerintahan 
terdiri dari pemerintah di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota  dan 
tujuan bernegara yang tertuang di dalam sasaran dan prioritas pembangunan 
nasional adalah tujuan semua tingkat pemerintahan. Sementara pencapaian 
sasaran nasional tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun 
juga dilakukan di semua tingkat pemerintahan sesuai kewenangannya. 

RPJMN yang berisikan sasaran dan prioritas pembangunan adalah rencana 
untuk mencapai tujuan bernegara yang harus dilaksanakan di semua tingkat 
pemerintahan sesuai kewenangannya. Sebagai contoh: Pertumbuhan 
ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, 
tingkat kematian ibu, IPM dan lain-lain yang menjadi sasaran prioritas nasional, 
mustahil bisa dicapai dengan hanya menghandalkan SDM dan Anggaran dari 
Kementerian/Lembaga di pusat saja. Oleh karenanya partisipasi Pemerintah 
Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui penyelarasan dokumen rencana mutlak 
dilakukan untuk melihat sejauhmana dukungan Pemerintah daerah terhadap 
pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional tersebut. 

Penyelarasan dokumen rencana dimaksud dumulai dari keselarasan visi, misi 
dan kebijakan yang berisi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan 
nasional Tahun 2015-2019 lebih dikenal dengan sebutan Nawacita adalah: 1) 
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 
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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 serta 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat 
restorasi sosial.  

Dari kesembilan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat 7 (tujuh) 
sasaran yang dapat didukung oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yakni: 
Prioritas kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan. 
Lebih jelas mengenai identifikasi dan keselarasan kebijakan dalam RPJMN dan 
RPJMD Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel berikut: 
 

Tabel. 7.8. Identifikasi  dan Keselarasan Kebijakan dalam RPJMN 2015-
2019 dengan RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2016-2021. 

No RPJMN 2015-2019 

 
RPJMD  KOTA TANJUNGBALAI 

2016-2021 
 

I VISI  

 TERWUJUDNYA INDONESIA YANG 
BERDAULAT, MANDIRI, DAN 
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN 
GOTONG ROYONG 

MEWUJUDKAN KOTA 
TANJUNGBALAI YANG 
BERPRESTASI, RELIGIUS, 
SEJAHTERA, INDAH DAN 
HARMONIS 

II MISI  

1. Mewujudkan  keamanan  nasional  yang  
mampu  menjaga kedaulatan   wilayah,   
menopang   kemandirian   ekonomi 
dengan    mengamankan    sumber    daya    
maritim,    dan mencerminkan   kepri-
badian   Indonesia   sebagai   negara 
kepulauan 

Melaksanakan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good 
governance) untuk mencapai 
prestasi di berbagai bidang 
pembangunan dengan 
mengedepankan pelayanan publik 
yang prima  

2. Mewujudkan   masyarakat   maju,   
berkeseimbangan,   dan demokratis 
berlandaskan negara hukum 

Mewujudkan kehidupan ummat 

beragama menuju masyarakat yang 

religius dan berakhlaq mulia 

3. Mewujudkan   kualitas   hidup   manusia   
Indonesia   yang tinggi, maju, dan 
sejahtera. 

Mewujudkan sumberdaya manusia 

melalui pembangunan pendidikan 

yang berkualitas berbasis IPTEK dan 

peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. 

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

4. Mewujudkan    masyarakat    yang    
berkepribadian    dalam kebudayaan. 

 

Membina kehidupan sosial politik 

masyarakat dalam rangka 

mewujudkan kehidupan masyarakat 

yang demokratis dan harmonis 

dalam keanekaragaman suku dan  

agama yang berpegang pada  adat 

dan budaya. 

Mewujudkan pemberdayaan 

masyarakat dan tatanan kehidupan 

sosial masyarakat melalui penguatan 

peran keluarga. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 
Meningkatkan perekonomian daerah 

dengan memanfaatkan potensi 

ekonomi unggulan serta daya saing 

dalam rangka mendorong 

kemandirian menuju masyarakat 

maju dan sejahtera. 

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. 
 

- 

III KEBIJAKAN  

 9 (SEMBILAN) PROGRAM PRIORITAS 
NAWACITA 

PRIORITAS PEMBANGUNAN 
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 
2016-2021 

1. Menghadirkan kembali negara untuk 
melindungi segenap bangsa dan memberi 
rasa aman pada seluruh warga negara  

Mendorong dan mendukung 
kebijakan Provinsi Sumatera Utara 
dan Nasional di daerah dalam 
rangka percepatan pembangunan. 

2. Membangun tata kelola pemerintahan 
yang bersih, efektif, demokratis, dan 
terpercaya. 

 

Penguatan tata kelola pemerintahan  
dan peningkatan kualitas kehidupan 
beragama; 

3. Membangun      Indonesia      dari      
pinggiran      dengan      memperkuat 
daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
negara 

Peningkatan penataan kawasan 
melalui pembangunan Infrastruktur 
yang berwawasan lingkungan; 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam 
melakukan reformasi sistem dan 
penegakan hukum yang bebas korupsi, 
bermartabat, dan terpercaya. 

Mendorong dan mendukung 
kebijakan Provinsi Sumatera Utara 
dan Nasional di daerah dalam 
rangka percepatan pembangunan. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan Peningkatan kualitas pendidikan dan 
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masyarakat Indonesia kesehatan yang terjangkau;   

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan 
daya saing di pasar Internasional sehingga 
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 

Peningkatan daya saing ekonomi 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestik. 

 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa Pemantapan kehidupan 
berdemokrasi dan penegakan 
hukum;  

Penguatan pemberdayaan 
masyarakat, peningkatan ketahanan 
dan kemandirian sosial masyarakat 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat 
restorasi sosial Indonesia. 

 

   

 
Selanjutnya dukungan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program untuk 
mendukung kebijakan nasional dimaksud tertuang pada Tabel 7.9 sampai 
dengan Tabel 7.13. 
 
 

7.3. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung 
Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018) 

Persandingan keselarasan visi, misi dan kebijakan yang berisi prioritas 
pembangunan antara RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 
dengan RPJMD Kota  Tanjungbalai Tahun 2016-2021 telah diuraikan pada bab 
IV. Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, keselarasan dimaksud juga harus 
memperhatikan atau memuat  keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah 
kebijakan serta prioritas pembangunan antara dokumen dimaksud.  

Terdapat 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 
2013-2018 yang harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah 
Kota Tanjungbalai tahun 2016-2021 yakni: 

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  
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Dari kesembilan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara seluruhnya 
didukung oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Lebih jelas mengenai identifikasi 
dan keselarasan kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan 
RPJMD Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel berikut: 

Tabel.7.14.  Identifikasi  dan Keselarasan Kebijakan dalam RPJMD 
Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dengan RPJMD Kota 
Tanjungbalai tahun 2016-2021  

No 
RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA  

2013-2018 
RPJMD KOTA TANJUNGBALAI 

2016-2021 

I VISI 

 MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA 
SAING MENUJU SUMATERA UTARA 
SEJAHTERA 

MEWUJUDKAN KOTA 
TANJUNGBALAI YANG 
BERPRESTASI, RELIGIUS, 
SEJAHTERA, INDAH DAN 
HARMONIS 

II MISI 

 Reformasi birokrasi berkelanjutan guna 
mewujudkan tata kelola pemerintah yang 
baik dan bersih good governance dan clean 
government 

 

Melaksanakan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good 
governance) untuk mencapai 
prestasi di berbagai bidang 
pembangunan dengan 
mengedepankan pelayanan publik 
yang prima  

 Membangun sumber daya manusia yang 
memiliki integritas dalam berbangsa dan 
bernegara, religius dan berkompetensi 
tinggi  

Mewujudkan kehidupan ummat 

beragama menuju masyarakat yang 

religius dan berakhlaq mulia 

  Mewujudkan sumberdaya manusia 

melalui pembangunan pendidikan 

yang berkualitas berbasis IPTEK 

dan peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat 

. 

 Membangun dan meningkatkan kualitas 
infrastruktur daerah untuk menunjang 
kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar 
dearah, swasta, regional dan internasional 

 

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

 Membangun dan mengembangkan ekonomi 
daerah melalui pengelolaan sumberdaya 
alam lestari berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan 

Meningkatkan perekonomian 

daerah dengan memanfaatkan 

potensi ekonomi unggulan serta 

daya saing dalam rangka 

mendorong kemandirian menuju 

masyarakat maju dan sejahtera. 

 Meningkatkan kualitas standar hidup layak, 
kesetaraan dan keadilan serta mengurangi 

Membina kehidupan sosial politik 

masyarakat dalam rangka 
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ketimpangan antar wilayah 

 

mewujudkan kehidupan masyarakat 

yang demokratis dan harmonis 

dalam keanekaragaman suku dan  

agama yang berpegang pada  adat 

dan budaya. 

  Mewujudkan pemberdayaan 

masyarakat dan tatanan kehidupan 

sosial masyarakat melalui 

penguatan peran keluarga. 

III KEBIJAKAN 
 

 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI 
SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018 
 

PRIORITAS PEMBANGUNAN 
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 
2016-2021 

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, 
Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik (Good 
Governance), Pelayanan Publik dan 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan; 

Penguatan tata kelola 
pemerintahan  dan peningkatan 
kualitas kehidupan beragama; 

  Pemantapan kehidupan 
berdemokrasi dan penegakan 
hukum;  

2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas 
Pendidikan; 

Peningkatan kualitas pendidikan 
dan kesehatan yang terjangkau;   

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; 

Peningkatan penataan kawasan 
melalui pembangunan Infrastruktur 
yang berwawasan lingkungan; 

6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Peningkatan daya saing ekonomi 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; 

7. Perluasan Kesempatan Kerja dan 
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin; 

Penguatan pemberdayaan 
masyarakat, peningkatan 
ketahanan dan kemandirian sosial 
masyarakat 

8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan 
Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan 
dan Perikanan; 

 

   

9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan  
Nasional di daerah  

Mendorong dan mendukung 
kebijakan Provinsi Sumatera Utara 
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dan Nasional di daerah dalam 
rangka percepatan pembangunan. 

 

 

Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pada 
RPJMD Kota Tanjungbalai yang mendukung 9 (Sembilan) prioritas 
pembangunan Provinsi Sumatera Utara di atas secara umum diuraikan pada 
Tabel 7.15 sampai dengan Tabel 7.22. 

 

7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Lintas Bidang 

Kebijakan pembangunan lintas bidang sangat penting untuk diarahkan kepada 
peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas tidak hanya oleh 
perangkat daerah di pemerintah provinsi namun juga oleh permintah 
Kabupaten dan Pemerintah Kota. Beberapa program dan kegiatan lintas 
bidang secara terpadu tersebut adalah: 

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu. 

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan 

timbal balik antara aktivitas manusia dengan sumberdaya alam (terutama 

lahan, vegitasi dan air) di dalam DAS untuk mendapatkan manfaat barang 

dan jasa sekaligus menjaga kelestarian DAS serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam RTRW Kota Tanjungbalai, Kawasan perlindungan setempat berupa 

kawasan sempadan sungai terdiri atas kawasan sempadan sungai tidak 

bertanggul, kawasan sungai bertanggul dan kawasan sungai yang berada 

di kawasan perumahan. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan 

sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan (kanal, saluran irigasi 

primer) yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 

kelestarian fungsi sungai. Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan 

Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Selat Lancang, Sungai Kapias, 

Sungai Pantai Burung, Sungai Tanjung Medan, Sungai Lubuk Cinkam, 

Sungai Bandar Sipoyong, Sungai Daun, Sungai Sarap, Sungai Bandar 

Jaksa, dan Sungai Raja. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul 

adalah kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 50 m 

dari tepi sungai. Kawasan sungai bertanggul adalah kawasan kiri dan 

kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 25 m dari kaki tanggul terluar. 

Kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan perumahan adalah 

kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 10 m. 

Aliran sungai yang melintasi Kota Tanjungbalai berdasarkan wilayah sungai 

meliputi Wilayah Sungai (WS) Nasional Toba Asahan antara lain Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Asahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Silau, yang 

merupakan sebagai saluran akhir drainase kota yang menunjang untuk 

kegiatan sumberdaya air dan aktifitas masyarakat. Oleh sebab itu, 

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam pengelolaan DAS secara 

terpadu mengacu kepada Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang telah 

disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara DAS Prioritas – I di Provinsi 
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Sumatera Utara yaitu DAS Asahan Toba (SK Gubernur Nomor 

611/1774/2013). 

Selanjutnya sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam pengelolaan DAS 

secara terpadu yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai 

dapat dilihat pada Tabel 7.23. 

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Secara Partisipatif 

(PPSIP). 

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) 

merupakan mandat pengelolaan sistem irigasi nasional yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Dalam 

hal pengelolaan infrastruktur irigasi secara partisipatif pada jaringan irigasi 

tersier, secara teknis dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air 

(P3A) dimana pembinaan terhadap kelembagaan petani tersebut menjadi 

wewenang dan tanggung jawab dari instansi pemerintah yang menangani 

pertanian. 

Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air ini memerlukan adanya 

perhatian dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan irigasi partisipatif (pemerintah dan petani) mulai dari tahap 

perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga 

tujuan akhir untuk mengoptimalkan pemanfaatan air irigasi yang efektif, 

efisien, dan berkelanjutan dapat diwujudkan serta upaya peningkatan  

produktivitas dan produksi pertanian serta kesejahteraan petani dapat 

tercapai. 

Penjabaran tentang pembaruan pengelolaan irigasi partisipatif terdiri dari 5 

(lima) prinsip yaitu: 

1. Redefinisi tugas dan tanggung jawab institusi yang membidangi 

pengelolaan irigasi untuk menjamin peran komunitas petani yang lebih 

besar dalam pengambilan keputusan. 

2. Peningkatan kemampuan petani melalui otonomi, P3A yang percaya 

diri, mengakar pada masyarakat. 

3. Partisipasi P3A pada pengelolaan irigasi, dengan prinsip satu sistim, 

satu manajemen dan pengaturan yang sedekat mungkin dengan para 

pengguna (users).  

4. Pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi 

secara transparan dan efektif berdasarkan kebutuhan biaya nyata 

opersi dan pemeliharaan serta prinsip kebutuhan (demand driven), dan  

5. Keberlanjutan sistim irigasi melalui kebijakan umum konservasi sumber 

daya air dan konversi lahan beririgasi yang terkontrol. 

6. Kawasan peruntukan pertanian dikembangkan untuk menjaga 

keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian. Kawasan 

peruntukkan lahan pertanian di Kota Tanjungbalai yang diarahkan 

dengan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berada di 

Daerah Irigasi (DI) Sijambi.  
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Secara umum, sasaran, strategi dan arah Kebijakan dalam pengembangan 

dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dan terpadu yang akan 

dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada Tabel 7.24. 

 

3. Peningkatan Ketahanan Pangan sesuai Instruksi Gubernur 

Nomor:188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrem sebagai 

Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara Tahun 2012-

2020. 

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan 

suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi dan 

konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan 

pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi 

kuantitas, kualitas, keragaman maupun keamanannya. Subsistem distribusi 

berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien 

untukmenjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan 

dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga 

yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi mengarahkan agar pola 

pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, 

kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya. 

Kota Tanjungbalai memiliki luas lahan sawah seluas 294 Ha, terdiri dari 

pengairan ½ teknis 164 Ha, tadah hujan 55 Ha dan pasang surut 75 Ha. 

Sedangkan yang ditanami padi sawah seluas 256 Ha. (Tahun 2015), panen 

226 Ha dengan produktivitas 47,03 Kw/Ha sehingga diperoleh produksi 

1.063 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau disetarakan dengan 762 ton 

beras. Berkaitan dengan itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi 

Kota Tanjungbalai dalam pemenuhan kebutuhan pangan masih cukup 

berat. Dengan produksi 762 ton beras, untuk memenuhi kebutuhan beras 

penduduk Kota Tanjungbalai sebesar 23.130 ton masih diperlukan 

penambahan 22.368 ton beras yang berasal dari luar daerah.  Dengan 

demikian pencapaian swasembada pangan (beras) baru sekitar 3,29%, 

sesuai Tabel 7.3 berikut: 

Tabel. 7.25. Pencapaian Swasembada Beras Kota Tanjungbalai Tahun 

2015 

No. Uraian Tahun 2015 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Penduduk (Jiwa) 

Kebutuhan Beras (ton) 

Produksi Beras (ton) 

Perimbangan (ton) 

% swasembada (100%) 

 

183.107 

23.130 

762 

(22.368) 

3,29% 

Konsumsi beras tahun 2015, 126,32 Kg/Kap/thn (Provsu). 
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Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota tentang SPM Cadangan Pangan di tingkat pemerintah 

adalah tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota 

minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal 

sebesar 200 ton ekuivalen beras. Target cadangan pangan Pemerintah 

Kota Tanjungbalai yang berasal dari dana APBD belum dalam bentuk 

cadangan pangan pemerintah tetapi dalam formulasi beras raskin otonomi 

dan beras madani dengan rincian : 

- Raskin : 1.093 KK dengan jumlah beras sebanyak 1.996.740 Kg.  

- Madani : 8.281 KK dengan jumlah beras sebanyak 1.117.935 Kg 

Pemberian bantuan beras miskin untuk 9.374 KK miskin ini membutuhkan 

pasokan beras sebanyak 3.114.675 Kg. Pada tahun 2015 (target 

kuantitatif) sebanyak 100 ton, jadi persentase yang dicapai sebesar 100 % 

dari SPM cadangan pangan Kabupaten/Kota. 

Arah kebijakan ketahanan pangan di Kota Tanjungbalai ditujukan untuk 

memecahkan permasalahan pokok yang difokuskan pada upaya 

penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan yang meliputi aspek 

ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Sementara peningkatan ketahanan 

pangan diarahkan untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat dalam 

memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal dengan 

sasaran: 1) Tercapainya ketersediaan pangan yang cukup, aman dan halal; 

2) Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat 

serta 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah 

distribusi dan kerawanan pangan.  

Selanjutnya untuk mencapai sasaran ketahanan pangan, beberapa strategi 

yang ditempuh Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun ke depan antara lain: 

1. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan dengan 

melaksanakan beberapa upaya antara lain: Memperkuat cadangan 

pangan daerah, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh 

pemerintah; Meningkatan pendapatan masyarakat untuk memperkuat 

akses terhadap keterjangkauan ketersediaan pangan terutama bagi 

penduduk miskin; Meningkatkan kemampuan distributor, pengecer dan 

niaga pangan dalam negeri lainnya dalam berkompetisi di pasar 

domestik; Meningkatkan peran serta Koperasi, BUMN serta usaha 

menengah, kecil dan usaha informal dalam system distribusi pangan 

melalui peningkatan kemampuan managerial dan kewiraswastaan para 

pelaku; Menyusun dan mengembangkan sistem pengendalian dan 

pencegahan timbulnya kerawanan dalam penyediaan pangan; 

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas system perdagangan pangan 

serta Meningkatkan pemantauan atas komoditas bahan pokok 

makanan yang dilakukan secara berkala di semua lokasi pasar yang 

ada.  

2. Diversifikasi konsumsi pangan melalui: Peningkatan kesadaran 

masyarakat terhadap arti dan pentingnya pola pangan harapan melalui 

penyuluhan gizi seimbang; Pengembangan makanan tradisional 
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unggulan; Pengembangan produk pangan olahan yang memenuhi 

persyaratan mutu gizi seimbang melalui pengembangan teknologi 

pangan dan sertifikasi; Menumbuhkan kesadaran pola ekonomi 

keluarga yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi 

bagi kehidupan yang sehat serta Melaksanakan pendidikan, pelatihan, 

penyuluhan dan pengembangan dibidang diversifikasi konsumsi 

pangan. 

3. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan melalui: Peningkatan 

pemasyarakatan dan penerapan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 

1996 tentang pangan dan Peraturan Perundang-undangan tentang 

pangan.; Pemanfaatan kelembagaan dan infrastruktur pengawasan 

dan pembinaan mutu dan keamanan pangan; Peningkatan peran serta 

masyarakat termasuk asosiasi, organisasi profesi dan swasta dalam 

pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan usaha 

kecil dan penyuluhan di bidang pangan. 

4. Meningkatkan peran kelembagaan pangan melalui: Peningkatkan 

peranan koperasi sebagai wadah pendistribusian pangan; 

Pengembangan kelembagaan pembinaan pangan; Menjamin 

kemantapan penyediaan pangan yang didukung oleh sistem cadangan 

pangan daerah yang mantap, terutama cadangan pangan yang dikelola 

masyarakat dalam kelembagaan yang sesuai dengan kondisi setempat, 

serta cadangan pangan pemerintah yang cukup untuk mengatasi 

keadaan pangan darurat yang dapat mengganggu ketahanan pangan. 

 

Secara umum, sasaran, strategi dan arah kebijakan terkait peningkatan 

ketahanan pangan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai 

dapat dilihat pada Tabel 7.26. 

 

5. Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD PG 2015-2019) 

Masalah gizi terkait erat dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan 

dan gizi bukan hanya mengenai jumlah bahan makanan yang tersedia, tapi 

juga kandungan gizi di dalamnya. Memperhatikan ketahanan pangan 

artinya mengubah pola pikir dalam melihat definisi hidup yang sehat dan 

seimbang. Masalah gizi dipengaruhi banyak faktor, diantaranya 

kemiskinan, kesehatan, pangan, pendidikan, air bersih, keluarga 

berencana, sanitasi dan faktor lainnya. Oleh karena itu permasalahan 

perbaikan gizi masyarakat merupakan upaya dari berbagai sektor yang 

membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi. Konsep penyusunan 

Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2019  

direncanakan dengan mengedepankan partisipasi multisektor dan 

diharapkan dapat terintegrasi secara baik antar program. 

RAD-PG Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2019 akan berdampak langsung 

pada keuntungan di bidang pertanian dengan peningkatan produksi untuk 

penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat, dan menjaga 

keseimbangan lingkungan dengan mempertahankan makan berbasis 

pangan lokal. Sasaran pokok upaya peningkatan status gizi masyarakat 5 
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(lima) tahun ke depan adalah menurunnya prevalensi gizi kurang/gizi buruk 

(underweight) pada anak balita serta Meningkatnya cakupan penanganan 

gizi buruk pada balita secara tuntas. Selanjutnya beberapa upaya dalam 

rangka peningkatan pangan dan gizi adalah: 1) Melaksanakan kegiatan 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam kerangka Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang bertujuan untuk  

meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, 

Seimbang dan Aman), meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam 

penyediaan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi 

kelurga serta mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga 

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya; 2) Melaksanakan 

Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan). 

Sedangkan kebijakan terkait pelayanan kesehatan dalam rangka 

meningkatkan kualitas gizi balita dilakukan dengan dengan pendekatan 

Continuum of Care yang dimulai sejak masa pra hamil, kehamilan, 

persalinan dan nifas, bayi, balita, remaja, usia kerja hingga Lansia. 

Pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas khususnya pertolongan 

persalinan ditekankan pada upaya peningkatan kegiatan IMD (Inisiasi 

Menyusui Dini ) untuk memberikan makanan yang paling sempurna yaitu 

ASI.   

Selain itu kebijakan lain dalam rangka peningkatan gizi balita dan 

masyarakat adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) yang salah satu tujuannya adalah untuk 

meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita 

dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar serta kebijakan 

penanganan kawasan kumuh melalui pengembangan program 100-0-100 

(Akses Universal)yang menargetkan 100% akses air minum, 0% 

permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi yang dikordinir oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat 

Jenderal Cipta Karya (DJCK). 

Secara umum, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk mendukung 

rencana Aksi daerah terkait Pangan dan Gizi (RAD PG) yang akan 

dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada Tabel 7.27. 

 

6. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (RAD PUG 2013-2018). 

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang 

dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia 

(rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program 

yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan 

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang 

kehidupan dan pembangunan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gender
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh program 

pembangunan  di Kota Tanjungbalai khususnya pemerintah Kota 

Tanjungbalai sesuai amanat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 bukan hal 

mudah untuk dilaksanakan. Perlu adanya dukungan dan komitmen dari 

berbagai pihak, bukan hanya birokrasi namun seluruh elemen masyarakat. 

Hal ini menjadi tantangan sekaligus menjadi dorongan kuat untuk secara 

sistematis melakukan pengarusutamaan gender (PUG) diseluruh Bidang 

pembangunan di Kota Tanjungbalai. 

Komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk melakukan PUG di segala 

bidang pembangunan diharapkan mampu mendukung “Tanjungbalai 

sebagai Kota Beriman, Aman, Berpendidikan, Pusat Perdagangan dan 

Industri Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera” yang ditandai dengan 

meningkatnya indeks Pemberdayaan Gender (IDG) guna memberikan 

kontribusi bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tanjungbalai baru 

melaksanakan penguatan kepada SKPD tentang bagaimana menyusun 

anggaran yang responsif gender dan menyusun komitmen yang tertuang di 

dalam GBS yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

KB yang selanjutnya dikoordinir oleh Bappeda untuk penyusunan 

PPRGnya. Namun dari 50 persen target yang ditetapkan baru tercapai 18 

persen yakni hanya 8 SKPD dari 34 SKPD yang menyampaikan dokumen 

ARG ke Bappeda. Kemudian SKPD yang telah menentapkan focal point 

hanya sebesar 29,41 persen yakni 10 SKPD dari 34 SKPD dari target yang 

ditetapkan sebanyak 50 persen (17 SKPD).  

Sementara hasil pembangunan yang mendorong kesetaraan gender dilihat 

dari indikator rasio murid laki-laki dan perempuan, murid perempuan lebih 

mendominasi di tingkat pendidikan SMP/MTS dengan rasio sebesar 105,61 

dan tingkat SMA/SMK/MA rasionnya 118,96; Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) lebih didominasi laki-laki yakni sebesar 81,95 persen untuk 

laki-laki dan 43,54 persen perempuan di tahun 2014 serta kontribusi 

perempuan di dunia politik dilihat dari jumlah keanggotaan perempuan di 

lembaga DPRD hanya sebesar 16 persen yakni sebanyak 4 (empat) orang 

dari total 25 orang keseluruhan anggota DPRD. Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Kota Tanjungbalai masih mengalami 

hambatan utamanya dalam hal membangun komitmen SKPD, pelaksanaan 

koordinasi dan minimnya tenaga teknis yang menangani PUG selain masih 

ada pendapat yang miring (menganggap tidak penting) dalam memaknai 

PUG. Meski demikian Pemerintah Kota Tanjungbali berkomitmen untuk 

mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 

(RAD PUG) dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana 

tertuang di dalam Tabel 7.28. 

 

 

 

 


