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BAB VIII 

INDIKASI  RENCANA  PROGRAM  PRIORITAS  YANG 
DISERTAI  KEBUTUHAN  PENDANAAN 

 

Indikasi rencana program prioritas Kota Tanjungbalai berisi program – program 

prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun 

untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah 

daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah 

dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program – 

program prioritas yang telah disertai untuk penyusunan pendanaan atau pagu 

indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan 

Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas 

beserta kebutuhan pendanaannya. 

Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan 

yang sudah dirumuskan  merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

publik yang akan berdampak kepada kinerja sosial dan ekonomi masyarakatnya. 

Secara alami kebijakan publik kurang dapat diukur secara langsung, namun lebih 

dapat diukur secara tidak langsung melalui indikator makro sosial dan ekonomi yang 

bersifat komposit atau integralistik dari keluaran kegiatan yang satu dengan kegiatan 

yang lainnya bahkan output program yang satu dengan program lainnya. Dengan 

demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan publik berupa kinerja dalam waktu 

yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun 

kualitatif terukur. 

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah 

bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan 

oleh tiap–tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas 

dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya 

makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap 

tahun kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagaimana 

diuraikan diatas, program – program prioritas terdiri dari program – program untuk 

mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan program untuk 

pemenuhan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Penentuan program prioritas pada bab ini terkait dengan pelaksanaan prioritas 

pembangunan baik untuk perencanaan yang bersifat strtategik maupun untuk 

perencanaan operasional berdasarkan urusan pembangunan yang akan 

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. 

 

8.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA TANJUNGBALAI 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah 

(RPJMD) Kota  Tanjungbalai Tahun 2016-2021 merupakan tahapan dan skala 

prioritas  utama tahun ketiga RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 yang 

menekankan pada perwujudan masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju, 

mandiri dan madani melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 
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berlandaskan keunggulan  kompetitif  diberbagai wilayah yang didukung oleh 

SDM berkualitas, berdaya saing serta berbudaya dan religius.  

Inti dari tujuan setiap tahapan dan prioritas pembangunan adalah untuk 

mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan akan tercapai bila pembangunan 

dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia berhasil dilaksanakan. 

Pembangunan kualitas sumberdaya manusia meliputi aspek peningkatan 

pendapatan perkapita masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, 

peningkatan derajat kesehatan, peningkatan  pemberdayaan (empowerment) 

dan kemandirian, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran serta 

kesenjangan antar individu dan kelompok masyarakat sampai pada tercapainya 

kerukunan dan harmonisasi antar lapisan masyaraka dan rasa aman 

masyarakat untuk bermukim bermukim dengan lingkungan yang tertata dengan 

bersih, indah dan rapi dalam sebuah tata ruang yang berorientasi pada 

pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. 

Berdasarkan tujuan dari setiap tahapan pembangunan di atas, maka ditetapkan 

prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-

2021 yang intinya adalah: Penguatan tata kelola pemerintahan  dan peningkatan 

kualitas kehidupan beragama; Peningkatan daya saing ekonomi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan kualitas pendidikan dan 

kesehatan yang terjangkau;  Peningkatan penataan kawasan melalui 

pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan; pemantapan 

kehidupan berdemokrasi dan penegakan hukum; Penguatan pemberdayaan 

masyarakat, peningkatan ketahanan dan kemandirian sosial masyarakat serta 

Mendorong dan mendukung kebijakan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional di 

daerah dalam rangka percepatan pembangunan. 

Peningkatan kualitas pendidikan diwujudkan melalui peningkatan manajemen 

dan sistem pelayanan serta aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 

untuk semua jenjang pendidikan di setiap kecamatan, pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan serta peningkatan peran dan partisipasi masyarakat. 

Pembangunan pendidikan ini diarahkan untuk menciptakan sumberdaya 

manusia handal dengan keperibadian unggul yang berkarakter, mandiri dan 

memiliki daya saing yang tinggi. Dengan kata lain pembangunan pendidikan 

yang dilaksanakan tidak hanya untuk memfasilitasi pendidikan formal maupun 

non formal pada jenjang pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi semata, 

namun harus sampai pada tahap menciptakan sumberdaya manusia produktif 

yang mampu menggali serta mengelola sumberdaya alam dan meningkatkan 

kualitas lingkungan, mandiri dan berkemampuan secara eknomi hingga dapat 

mencapai kesejahteraannya. Dan untuk mencapai tujuan ini diperlukan 

dukungan terhadap pemanfataan teknologi informasi secara efektif dan  efisien. 

Pembangunan di bidang kesehatan ditekankan pada penyediaan layanan 

kesehatan bermutu, merata dan berkeadilan serta terjangkau oleh ekonomi 

masyarakat. Hal ini akan diwujudkan dengan penyediaan dan peningkatan 

kualitas tenaga kesehatan, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana 

prasarana kesehatan yang memadai serta pemenuhan ketersediaan obat dan 

perbelkalan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan bagi penduduk miskin 
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juga merupakan fokus utama layanan kesehatan yang akan diberikan. 

Pembangunan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan secara umum 

bertujuan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan 

meningkatnya angka harapan hidup, tiadanya kasus gizi buruk, terpenuhinya 

rasio tenaga kesehatan dan sarana kesehatan per satuan penduduk, 

meningkatnya masyarakat yang berpola hidup bersih dan sehat serta 

menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan dan beberapa idndikator 

lain yang mendukung. 

Beberapa kebijakan penting di bidang ekonomi dan infrastruktur yang menjadi 

prioritas antara lain adalah peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi 

unggulan melalui penguatan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang 

disokong oleh industri kecil dan menengah serta koperasi yang handal, 

pengembangan bantuan permodalan, peningkatan produksi dan perluasan 

jaringan distribusi yang didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur 

yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan, pemeliharaan dan penyediaan 

sarana dan prasarana publik dengan didukung oleh pemanfaatan teknologi 

informasi. Selanjutnya yang tak kalah penting bahwa  kemujuan pembangunan 

ekonomi masyarakat yang disertai dengan pembangunan infrastruktur yang baik 

dengan penataan kota yang berwasawan lingkungan akan dapat mendorong 

pada terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata di setiap 

sektor-sektor pembangunan dan dapat meningkatkan derajat kehidupan 

masyarakat menuju masayarakat yang mandiri, bedaya saing dan sejahtera. 

Pada prinsipnya setiap tahapan pembangunan merupakan satu kesatuan upaya 

yang saling terkait dan berkelanjutan  dimana keberhasilannya tidak terlepas 

dari kepiawaian dan sinergitas pelaku pembangunan yakni antara Pemerintah 

dan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya penguatan kelembagaan di 

masyarakat dan peningkatan pemberdayaan serta kesadaran masyarakat akan 

partisipasi dan peran aktifnya di setiap bidang pembangunan. Kondisi ini harus 

didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dan investor dalam berusaha dan 

menanamkan modal di Tanjungbalai juga mampu menciptakan suasana 

kondusif dengan masyarakat yang religius yang dituangkan ke dalam sebuah 

perencanaan dan pemanfaatan ruang yang harus konsisten dijalankan oleh 

semua pihak terkait. 
 

8.2. PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

Telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa penjabaran visi, misi 

pemerintah daerah Kota Tanjungbalai secara hirarkis telah memuat tujuan, 

sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang menghasilkan 

rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Selanjutnya pada 

bab ini program-program tersebut dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah 

daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai prioritas 

pembangunan setiap tahunnya. Lebih jelas mengenai uraian program prioritas 

untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2016-

2021 yang dijabarkan ke dalam program prioritas per urusan layanan oleh 

masing-masing SKPD disajikan pada Tabel 8.1. 


