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Salam Redaksi

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga kami

dapat menyelesaikan Buletin Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota
Tanjungbalai Volume 8 Tahun 2021 ini dengan baik.

Pada buletin ini kami paparkan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
oleh Bappeda Kota Tanjungbalai serta beberapa artikel-artikel. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan informasi secara terbuka kepada pemangku
kebijakan dan masyarakat pada umumnya.

Kami berharap semoga buletin ini bisa menambah pengetahuan dan informasi
bagi para pembaca. Koreksi, saran serta masukan dari seluruh pembaca sangat

kami harapkan demi sempurnanya Buletin Perencanaan Pembangunan
Bappeda Kota Tanjungbalai ini. Terimakasih juga kami ucapkan kepada semua

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buletin ini.

v STim Redaksi
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MUSYAUUARAH PERCNCANAAN PCMBANGUNAN
(MUSRCNBANG) KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN EO?I

Memenuhi amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun
RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
serta rencana kerja dan pendanaan,yang disusun dengan
berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
program pemerintah nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat serta program prioritas Provinsi Sumatera
Utara. Pemerintah Kota Tanju ngbalai melaksanakan serang-
kaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
Koata Tanjungbalai Tahun 2021. Rangkaian Musrenbang
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 ini dimulai dari Musrenbang
tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan pada
tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari
2021, dan diakhiri dengan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2022 pada
Kamis tanggal 18 Maret 2021 di Aula M. Syahrial Bappeda
Kota Tanjungbalai.

RKPD secara normatif menjadi dasar penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh
Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD
sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Yang menjadi
tema RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2022 adalah:
"Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Sosial Masyarakat
Menuju Tanjungbalai Maju dan Sejahtera".

Musrenbang dilaksanakan untuk menjamin konsis-
tensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan
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kan dalam RPJMD yang dilaksanakan secara berjenjang
dalam menjaring aspirasi masyarakat di mulai dari tingkat
Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan
Musrenbang Kota sesuai dengan tahapan pada Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan rencana kerja pemerintah daerah yang dinyatakan pada
pasal 22 Ayal 4 bahwa Bappeda menyelenggarakan
Musrenbang, dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
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Dalam rangka mewujudkan Good Governance, dalam
menyusun dokumen perencanaan Pemerintah Kota
Tanjungbalai menerapkan aplikasi SIPD (Sistem lnformasi
Pembangunan Daerah) sesuai dengan Permendagri Nomor
70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintah Daerah
dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

Diselenggarakannya musrenbang ini adalah sebagai
media utama konsultasi publik bagi segenap stakeholders
daerah untuk menetapkan program dan kegiatan Kota
Tanjungbalai serta rekomendasi kebijakan guna mendukung
i mplementasi program/kegiatan tahun 2022.

Maksud dari Musrenbang RKPD Kota Tanjungbalai
Tahun 2022 unluk mendapatkan masukan dari pemangku
kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan
RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah,pagu in-
dikatif pendanaan berdasarkan fungsi OPD dan rancangan
Renja OPD Tahun2022.

Adapun tujuan dari Musrenbang RKPD Kota
Tanjungbalai Tahun 2022 yailu :

l.Menyepakati permasalahan pembangunan daerah
2.Menyepakati prioritas pembangunan daerah
3.Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator

dan target kinerya serta lokasi.
4.Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah

dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi.
5.Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan ke-

wenangan daerah dengan program dan kegiatan kelura-
han yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang keca-
matan.

Peserta Musrenbang RKPD Kota Tanjungbalai Tahun
2022 lerdii dari DPRD Kota Tanjungbalai, Unsur Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah, lnstansi Vertikal / Provsu,
Ban ldB U MN/BU MD/Akademisi, Badan/Di nas/Kantor/Bag ian,
Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Tokoh
Masyarakat, Pemuda dan Agama.

Pada Musrenbang ini sambutan-sambutan yang di-
sampaikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara Cq. Staf
Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan
SDA Setda Provinsi Sumatera Utara, Walikota Tanjungbalai
dan Ketua DPRD Kota Tanjungbalai.

Pemaparan materi oleh Kepala Bappeda Provinsi
Sumatera Utara, Penrvakilan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Penrvakilan Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

TAHUNKOTA
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Acara diakhiri dengan pembacaan rumusan kesepak-
atan dan penandatanganan Berita Acara Musrenbang
Rencana Kerya Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Tanjungbalai lahun 2022 yang ditandatangani oleh unsur
yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir dalam
musrenbang ini.r
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TVIUSRENBANG RKPD
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022

Aula M. Syahrial , Kamis 18 Maret 2021
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RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN
EVALUASI HASIL RKPD KOTA TANJUNGBALAI

TRIWULAN IV TAHUN 2021

Rabu, 1 Desember 2021, bertempat diAula
Aula Bappeda Kota Tanjungbalai, telah dilaksana-
kan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Eva-
luasi Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Triwulan lV
Tahun 2021.

Adapun tujuan dari Rapat Koordinasi Peny-
usunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota
Tanjungbalai Triwulan lV Tahun 2021 yaitu Mem-
persiapkan laporan evaluasi hasil RKPD triwulan
lV tahun 2021 dengan menginventarisir data-data
pendukung dalam penyusunan dokumen, mengi-
dentifikasi permasalahan yang dihadapi OPD
dalam menyusun data pendukung laporan evalu-
asi RKPD.

Peserta dalam Rapat Koordinasi Penyusu-
nan Laporan Eva- luasi Hasil RKPD Kota Tanjung-
balai Triwulan lV Tahun 2021 adalah ASN Bappe-
da Kota Tanjungbalai dan seluruh OPD Kota
Tanjungbalai.

Dalam Rapat Koordinasi ini Kepala Sub
Bidang Pendataan, Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bappeda Kota Tanjungbalai ibu
Nurlinda Mayani, S.SiT, MM menyampaikan
bahwa saat penyusunan laporan evaluasi hasil
RKPD triwulan lll diketahui bahwa laporan
realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan seluruh OPD sampai dengan triwulan lll
masih banyak yang belum memahami pengisian
format laporan, laporan tidak sesuai dan perlu
perbaikan, maka dari itu diperlukan perhatian
dan perbaikan untuk laporan triwulan lV menda-
tang.

Kemudian capaian indikator kinerja tahun
2021 masih mengacu pada RPJMD tahun 2016 -
2021 dikarenakan pada awal dilakukan evaluasi
RKPD tahun 2021, Perda RPJMD tahun 2021-
2026 belum selesai disusun dan belum ditetap-
kan.

Untuk pengisian format laporan evaluasi,
target renstra yang digunakan menggunakan
target pada rancangan renstra Perangkat
Daerah tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan
terjadinya pemutakhiran program, kegiatan dan
sub kegiatan. Sehingga renstra tahun 2016-2021
sudah tidak sesuai lagi.

Acuan penyusunan laporan evaluasi RKPD
tahun 2021 berdasarkan dokumen RKPD tahun
2021 yang sudah dilakukan pemutakhiran
program, kegiatan dan sub kegiatannya.

Permasalahan yang dihadapi OPD dalam
pencapaian target indikator kinerja harus lebih
spesifik, tidak hanya masalah anggaran saja.

Data yang diperlukan dari instansi vertikal
harus lebih dikoordinasikan kembali oleh
Perangkat Daerah terkait.

Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Tan-
jungbalai triwulan lV akan disampaikan ke
Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada Januari
2022.

Plt.Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai
bapak ZulAbdiman, S.Kom, MM memohon ker-
jasamanya kepada seluruh OPD Kota Tanjung-
balai untuk secepatnya menyampaikan laporan
realisasi hasil renja triwulan lV agar segera di
input dalam laporan evaluasi hasil RKPD triwulan
lV tahun 2021. Serta rapat ditutup oleh
Plt.Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai pukul
12.00 wtB.r
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SEJARAH KOTA TANJUNGBALAI: KOTA PELABUHAN
Dr PANTAT T|MUR SUMATERA llqrtT-t9481

SATRIO ARDIAN,S.PdM
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas llmu Sosial

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini beftujuan untuk mengetahui mengapa Kota Tanjungbalai berkembang menjadi kota pelabuhan,
bagaimana perubahan sarana dan prasarana di Kota Tanjungbalai saat ditetapkan menjadi kota pelabuhan
pada tahun 1917-1948 yang memberikan dampak terhadap perkembangan Kota Tanjungbalai menjadi kota

gemeente.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang memiliki empat tahapan,
yaitu: (1) Heuristik, pengumpulan sumber berupa sumber primer dan sekunder, (2) Kritik sumber yang terdiri

atas kritik internal dan eksternal, (3) lnterpretasi, yakni penafsiran sLtmber, dan (4) Eksplanasi dengan
pendekatan sejarah kota. Hasil dari penelitian ini adalah kota Tanjungbalai menjadikota pelabuhan karena

letak pelabuhan yang sangat stratgis yaitu dengan dekat dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perda-
gangan internasional serta memilikifasilitas pelabuhan yang memadai. Kota Tanjungbalai menjadi kota

pelabuhan bersamaan dngan ditetapkan sebagai gemeente pada tahun 1917. Setelah ditetapkan sebagai
gemeente, Kota Tanjungbalai mengalami banyak perubahan dari sarana dan prasarana berupa jalur transpor-

tasi, fasilitas umum, serta kantor-kantor administrasi di Kota Tanjungbalai dan pertahanan dan keamanan di
Kota Taniungbalai.

Katakunci: Sejarah Kota, Kota Pelabuhan, Kota Tanjungbalai

PENDAHULUAN

Kota Tanjungbalai telah dikenal sebagai kota pelabuhan

sejak awal abad ke-20. Perkembangan Tanjungbalai sebagai kota
tidak terlepas dari keberadaan Pelabuhan Tanjungbalai yang terle-
tak di Pantai Timur Sumatera. Posisi strategis Tanjungbalai yang

berdekatan dengan Selat Malaka menjadikan pelabuhan ini

berada di jalur perdagangan internasional (Nasution, 2017'. 117).

Kedekatan pelabuhan Tanjungbalai dengan Selat Malaka,
sebagai jalur perdagangan internasional, kembali diuntungkan
ketika aktivitas perdagangan dan pelayaran di Pantai Barat
Sumatera mengalami kemunduran sejak akhir abad ke-19. Hal ini

ditunjukkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat pedala-

man seperti orang Batak dalam kegiatan dagang. Mereka yang

sebelumnya melakukan kegiatan dagang di Pantai Barat Sumatera
beralih ke Pantai Timur Sumatera khususnya wilayah Asahan dan
Kota Tanjungbalai (Asnan, 2007:31 8).

Posisi Pelabuhan Tanjungbalai yang strategis dan dekat
dengan jalur perdagangan internasional juga didukung oleh
beberapa perkebunan besar di sekitarnya. Perkebunan yang dian-
taranya membudidayakan tembakau dan kelapa itu menjadi
penyumbang komoditas kegiatan ekspor dan impor di pelabuhan.

Sibuknya kegiatan ekspor dan impor juga secara otomatis mening-
katkan aktivitas pelayararan di Kota Tanjungbalai. Kapal-kapal
datang dan berangkat, ke dan dari Pelabuhan Tanjungbalai.

Perkembangan aktivitas perdagangan dan pelayaran yang
pesat di Pelabuhan Tanjungbalai menjadi alasan kuat pemerintah

kolonial Belanda mulai melakukan pembangunan pada daerah
sekitar pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan semua
aktivitas di daerah sekitar pelabuhan. Pembangunan yang dilaku-
kan diantaranya berupa pembangunan sarana transportasi darat
dan ruko-ruko sebagai langkah efisiensi dalam memudahkan
kegiatan perdagangan langsung di sekitar pelabuhan.

Hal tersebut di atas senada dengan yang dikemukakan
oleh Lapian (2017 17) bahwa dengan berkembangnya pelabuhan

sebagai pusat perekonomian, maka akan muncul kota-kota
modern di sekitaran pelabuhan. Salah satu contohnya dalam hal

ini ialah pelabuhan di Kota Tanjungbalai yang terus berkembang.
Perkembangan yang berketerusan ini pada hilirnya menjadikan
Kota Tanjungbalai sebagai daerah penting bagi perekonomian

kolonial Belanda.
Kedudukan Kota Tanjungbalai yang telah menjadi daerah

penting bagi perekonomian kolonial Belanda mengakibatkan
kenaikan status menjadi gemeente (kota praja) pada tahun 1917.

Hal ini merupakakan kelaziman yang berlaku pada masa kolonial
Belanda, yakni keberadaan sebuah kota pada masa kolonialtidak
terlepas dari campur tangan yang dilakukan oleh kolonial Belanda
terhadap suatu wilayah. (Nasution, 2018: 66).

Sejak penetapannya sebagai gemeente, Kota Tanjungbalai
mengalami perkembangan yang semakin pesat pula. Hal ini ditun-
jukkan dengan tata ruang kota yang lebih menarik dan lebih teratur
serta banyak perubahan pada fisik kota. Adapun perubahan pada

fisik kota dapat dilihat dari keberadaaan masjid di tengah kota
yang berbentengkan batu dan berpagar besi dengan kualitas baik,
kehadiran Kantor Wali Kota, Kantor Pos, Kantor Pertahanan,
Kantor Pemerintahan, Asrama Tentara, Perusahaan Pelayaran,
Kantor Bea Cukai dan sebagainya (Meuraxa, 1973: 200).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian menggunakan metode sejarah. Menurut
Daliman (2018: 2\ mendefenisikan metode sejarah adalah
sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggu-
nakan cara, prosedur atau teknik yang sistematik sesuai dengan
asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Adapun dalam metode peneli-

tian sejarah memilikiempat tahapan, yaitu: (1) Heuristik, pengum-
pulan sumber berupa sumber primer dan sekunder, (2) Kritik
sumber yang terdiri atas kritik internal dan eksternal,
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(3) lnterpretasi, yakni penafsiran sumber, dan (4) Eksplanasi
dengan pendekatan sejarah kota.

HASIL PENELITIAN

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu daerah yang

berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara
geografis Kota Tanjungbalai berada pada 2058'00" Lintang Utara,
99048'00' Bujur Timur dan 0 - 3 m dari permukaan laut. (BPS Kota
Tanjungbalai, 2019: 8)

Kota Tanjungbalai memiliki luas daerah 60,52 km2 yang

terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 kelurahan. Keenam kecamatan
tersebut adalah Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur,

Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara, Sei Tualang Raso, dan
Teluk Nibung. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Datuk
Bandar dengan luas wilayah 22,49 kn2 atau sekitar 37,16 persen

dari luas Kota Tanjungbalai. Kecamatan terkecil adalah
Kecamatan Tanjungbalai Utara dengan luas 0,84 km2 atau sekitar
1,39 persen dari luas Kota Tanjungbalai. (BPS Kota Tanjungbalai,
2019:8)

Wilayah Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh wilayah
Kabupaten Asahan dengan batas-batasnya antara lain:

Utara : Kecamatan Tanjungbalai
Selatan : Kecamatan Simpang Empat
Barat : Kecamatan Simpang Empat
Timur : Kecamatan Sei. Kepayang

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kota yang ada di

Sumatera Utara. Daerah ini dilalui oleh dua sungai yaitu Sungai
Silau dan Sungai Asahan. Walaupun kota ini dipisahkan oleh
Sungai Silau, tetapi dihubungkan dengan jembatan yang dinama-
kan Jembatan Silau yang panjangnya sekitar 140 meter.

Kemudian, di kota ini juga terdapat jembatan di aliran Sungai
Asahan yang disebut Jembatan Tabayang yang menghubungkan
Kota Tanjungbalai dengan Kabupaten Asahan (Meuraxa, 1973:

200)
Nama Tanjungbalai sendiri berasal Balai di ujung Tanjung.

Di Asahan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah membangun sebuah
balai sebagai tempat penghadapan, tepatnya dihulu sungai
Asahan. Setelah itu rombongan lskandar Muda melanjutkan
perjalanan ke sebuah Tanjung yang merupakan pertemuan dua
buah sungai, yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau. Kawasan ini

kemudian menjadi perkampungan bernama Tanjungbalai.
Dikemudian hari berkembang pula menjadi pelabuhan yang

banyak disandari kapal-kapal dagang Aceh dan Malaka. Di masa
itu bahasa melayu kian berkembang karena digunakan oleh para

saudagar sebagai bahasa komunikasi dalam perdagangan.Kelak

Tanjungbalai menjadi pusat Kesultanan Asahan. (Dahlan: 2015:
451 )

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 9
Tahun 1956, Lembaran

Negara 1956 No. 60 nama
Hamintee Tanjungbalai diganti
dengan Kota Kecil Tanjung-Balai -
dan Jabatan Walikota terpisah dari i

Bupati Asahan berdasarkan surat
Menteri Dalam Negeri tanggal 18

September 1956 no. U.P. 15123.

Selanjutnya dengan UU No. I 1957 . '
nama Kota Kecil Tanjungbalai di-
ganti menjadi Kotapraja
Tanjungbalai. (Nasution, 2017 . 117).

Penduduk Kota Tanjung-
balai menunjukkan pertumbuhan

dan berkembang ke arah hetero-
genitas ketika perkebunan

tembakau dibuka di Sumatera Timur, khususnya di Kota
Tanjungbalai. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan akan tenaga
kerja kuli di perkebunan tembakau di Kota Tanjungbalai. Demi
mengatasi kebutuhan tersebut di datangkanlah tenaga kerja Cina
yang bermukim di Penang. Hal ini didasarkan atas anggapan
bahwa pekerja kuli Cina lebih giat dan tekun (Reid, 2012: 100).

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai pada tahun 1930
dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini (Reid, 2012'.90)'.

41 270

I 711

B 377

4 740

3 299

67 397

27 287

4 964

4 844

3 860

3 162

44 117

76 584

15 328

14 026

I 176

6 823

121.937

(Sumber: Reid, 2012:90)

PERKEMBANGAN PELABUHAN TANJU NGBALAI

Pelabuhan Tanjungbalai mulai muncul dan ramai dikun-
jungi sejak perdagangan di Pantai Timur Sumatera mengalami
perkembangan pada abad ke-19. Perkembangan tersebut
dikarenakan Pelabuhan Tanjungbalai merupakan salah satu
pelabuhan transit yang dibangun oleh kolonial di Pantai Timur
Sumatera. Sehingga mengakibatkan aktivitas perdagangan di

Pantai Barat Sumatera mengalami kemunduran (Asnan,

2007:318)
Kemunduran perdagangan di Pantai Barat Sumatera ditun-

jukkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat pedalaman

sepe(i orang Batak dalam kegiatan dagang. Mereka yang sebe-
lumnya melakukan kegiatan dagang di Pantai Barat Sumatera
beralih ke Pantai Timur Sumatera khususnya wilayah Asahan dan
Kota Tanjungbalai.

Selain kemunduran dari aktivitas perdagangan di Pantai
Barat Sumatera, peranan dari Pelabuhan Tanjungbalai sangat
diuntungkan dengan adanya perkebunan besar di Kota
Tanjungbalai yaitu perkebunan tembakau. Karena dengan adanya
perkebunan tersebut, maka pelabuhan Tanjungbalai juga menga-
lami perkembangan dengan meningkatnya aktivitas ekspor impor
hasil perkebunan.

Letak pelabuhan yang berada di tepi sungai bukti bahwa
pada saat itu su nsai,,:i,Y,'n*x:.lifll'#,Tflr['iffi,, 

]1;:1:
ke hilir, yang kemudian diperdagangkan

. -L dan diekspor ke luar terutama ke
. ; ,, Penang, Malaka dan Singapura.

. , r , Sebaliknya barang- barang yang ada di

'."':) y llll,'511X# ,[''n,,0,"il.t,?;i?:fl
barang-barang impor. (Triatmodjo,

1997'7)
Letak Pelabuhan Tanjungbalai

Asahan ini sangat strategis, karena ter-
letak di tepi SungaiAsahan yang berhilir
ke Selat Malaka dan berhulu ke Danau
Toba. Sungai Asahan merupakan
sungaiyang bermuara ke Selat Malaka,
serta Sungai Asahan merupakan

Peta Xota Taniunebalai tahun 1917
sumber: KITLV Disital collection (diakses pada tanssal I Desember 201E)
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sungai yang lebar dan dalam serta memiliki air yang tenang
sehingga sangat cocok untuk dilakukan pelayaran baik
pelayaran kapal dengan ukuran besar maupun kapal dengan
ukuran kecil. Selain itu Pelabuhan Tanjungbalai Asahan
merupakan pelabuhan yang terletak di antara pertemuan
muara dua sungai yakni SungaiAsahan dan Sungai Silau.

Mengenai letak pelabuhan, pelabuhan merupakan
tempat yang paling baik bagi kapal untuk berlabuh adalah
pada sebuah sungai yang letaknya agak jauh ke dalam.
Faktor gangguan alam dan keamanan serta jaringan dan
komunikasi ke pedalaman yang lebih banyak menggunakan
sungai menyebabkan pelabuhan yang berada di muara
sungai memberikan banyak keuntungan. (Lapian, 201795)

Pelabuhan Tanjungbalai yang terletak di Pantai Timur
Sumatera, juga berada di pusat pemerintahan Afdeling
Asahan. Sehingga menjadikan Pelabuhan Tanjungbalai
menjadi pusat perekonomian di Kota Tanjungbalai. Selain itu,
Pelabuhan Tanjungbalai letaknya sangat strategis karena
berhadapan langsung dengan Selat Malaka sebagai jalur
perdagangan internasional.

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungbalai
menjadi kota pelabuhan sejak ditetapkan sebagai gementee
berdasarkan Besluit G.G, tanggal2T Juni 1917 dengan Stbl.
1917 No. 284, sebagai akibat dibukanya perkebunan-
perkebunan di daerah Sumatera Timur termasuk daerah
Asahan seperti H.A.P.M, SIPEF, London Sumatera (Lonsum)
dan lain-lain, maka Kota Tanjungbalai sebagai kota pelabu-
han dan pintu masuk ke daerah Asahan (Nasution,
2017:117).

Pada tahun 1917, Kota Tanjungbalai ditetapkan
menjadi gemeente (kota praja). Kedudukan Kota Tanjungb-
alai yang telah menjadi daerah penting bagi perekonomian
kolonial Belanda mengakibatkan kenaikan status menjadi ge-
meente. Hal ini merupakakan kelaziman yang berlaku pada
masa kolonial Belanda, yakni keberadaan sebuah kota pada
masa kolonial tidak terlepas dari campur tangan yang dilaku-
kan oleh kolonial Belanda terhadap suatu wilayah. (Nasution,
2018:66).

Sejak penetapannya sebagai gemeente, Kota Tan-
jungbalai mengalami perkembangan yang semakin pesat
pula. Hal ini ditunjukkan dengan tata ruang kota yang lebih
menarik dan lebih teratur serta banyak perubahan pada fisik
kota. Perubahan yang terdapat di Kota Tanjungbalai yaitu,
dibangunnya jalur darat, Kantor Pusat Administrasi Pelabu-
han, dibangunnya Pasar untuk memudahkan transaksi jual
beli di sekitar pelabuhan serta perbaikan sistem administrasi
pelabuhan agar menjadi lebih teratur.

Perkembangan Kota Tanjungbalai sebagai kota
pelabuhan turut membawa perubahan pada kondisi sosial-
ekonomi masyarakat Kota Tanjungbalai. Hal itu ditandai
dengan datangnya gelombang orang Jawa dan Tionghoa
yang dipekerjakan di perkebunan. Sebagai akibatnya, tempat
tinggal masyarakat Melayu, yang merupakan penduduk tem-
patan, semakin lama berada jauh dari pelabuhan. Penyebab-
nya ialah dikarenakan pemerintah kolonial Belanda lebih
senang mempekeryakan orang-orang Jawa dan Tinghoa
(Akbar, 2018:75).

Pada tahun 1924, kolonial Belanda menetapkan
wilayah kerla atau batas-batas Pelabuhan Tanjungbalai. Pen-
etapan batas-batas ini untuk memudahkan pembangunan
fasilitas pelabuhan dan memanajemen kegiatan pelabuhan
apabila melayani lalu lintas keluar negeri.

Adapun batas-batas Pelabuhan Tanjungbalai adalah
sebagai berikut:
l.Garis lintang melalui Tanjung Jumpul (Muara Sungai

Asahan)
2.Garis melalui titik Selatan muara Selat Lancang dalam arah

06705' (Staatsblad Van Nederlandsch-lndie 1941
No.3B3).

RESTRICTED AREA ISPS CODE " ;..

Peta Pelabuhan Taniungbalai

Sumber: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas lV

Tanjungbalai Asahan (6 Januari 2020)

Setelah batas-batas wilayah Pelabuhan Tanjungbalai
ditetapkan, maka sistem administrasi dan manajemen
pelabuhan lebih teratur. Sehingga setiap perkembangan dari
pelabuhan juga memberikan dampak tersendiri terhadap
perkembangan Kota Tanjungbalai yaitu dengan penetapan
Kota Tanjungbalai sebagai gemeente (kota praja) yang meru-
pakan kota modern yang menjadikan pelabuhan sebagai
pusat perekonomian.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 yang memaparkan
aktivitas perekonomian di Pelabuhan Tanjungbalai yaitu
kegiatan ekspor barang dari Kota Tanjungbalai. Dengan
adanya aktivitas ekspor inisemakin mendukung perkemban-
gan dari Kota Tanjungbalai.

Tabel : Daftar Barang-barang yang di Eskpor Melalui Pelabuhan Tanjungbalai tahun

1 973-1 940

tlL

12.568

1.026

9.110

5.935

13.730

2.741

457

1.055

47.042

'18.030

1.011

9.474

4.876

11.766

3.363

440

1.617

52.706

21.164

1.767

1.338

't't.743

1.889

5.550

5.439

13.892

4.511

2.696

1'1.834

3.014

307

762

42.882

453

930

44.407

Buletin Perencanaan PEMBANGUNAN
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Dari tabel tersebut dapat dilihat, bahwa
banyak hasil perkebunan yang dihasilkan dari
daerah Kota Tanjungbalai untuk mendukung
kemajuan Pelabuhan Tanjungbalai. Karet dan
kelapa sawit merupakan komoditas unggulan dari
daerah Kota Tanjungbalai selain dari hasil perke-
bunan lainnya. Selain hasil perkebunan, hasil laut
juga merupakan hasil alam yang di ekspor melalui
Pelabuhan Tanjungbalai yang di ekspor keluar
negeri karena Kota Tanjungbalai merupakan
daerah pesisir. Serta dibutuhkan alat transportassi
untuk mendistribusikan barang dari pelabuhan
Tanjungbalai ke pelabuhan Teluk Nibung. Maka
dibangunlah rel kereta api yang digunakan untuk
mempermudah penyaluran barang.

Gambar : Sisa Rel Kereta Api dari Stasiun Kereta Api Tan-
jungbalai ke Teluk Nibung

KESIMPULAN

Kota Tanjungbalai menjadi kota pelabuhan pada
tahun 1917. lstilah trsebut melekat karena di Kota Tanjung-
balai terdapat pelabuhan yang sudah maju di dukung dengan
fasilitas yang memadai. Kemudian, letak pelabuhan ini juga
sangat strategis karena berada dekat dengan Selat Malaka
yang merupakan jalur perdagangan internasional sehingga
banyak aktivitas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung-
balai.

Selain itu, di Kota Tanjungbalai terdapat perkebunan
tembakau dan kelapa yang merupakan komoditas ekspor
dari Pelabuhan Tanjung Balai keluar negeri. Dengan berkem-
bangnya pelabuhan tersebut, maka daerah sekitar pelabu-
han akan berkembang menjadi pusat perekonomian. Pemer-
intah kolonial Belanda pun mulai mengambil alih pelabuhan
dan mengubah sistem pemerintah Kota Tanjung Balai.

Pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan Pelabu-
han Tanjungbalai sebagai pusat perekonomian di Kota
Tanjungbalai. Berbeda dengan Jepang yang memanfaatkan
Pelabuhan Tanjung Balai sebagai tempat persiapan perang
pasifik.

Pada tahun 1917, pemerintah kolonial Belanda
menetapkan sistem pemeri ntahan Kota Tanj ung balai menjadi
gemeente (kotapraja). Dengan ditetapkannya Kota Tanjung-
balai sebagai gemeente, kolonial Belanda mulai melakukan
perubahan sarana dan prasarana di Kota Tanjungbalai untuk
mendukung semua aktivitas yang ada di pelabuhan di Kota
Tanjungbalai.

SARAN

Selama penelitian, penulis mengaku kesulitan
menemukan referensiyang khusus membahas tentang Seja-
rah Kota Tanjung Balai secara khusus karena buku-buku
tentang Sejarah Kota Tanjung Balai terdapat pada buku
Sejarah Kesultanan Asahan dan Kesultan Melayu di Pantai
Timur Sumatera. Hal ini diperlukan bagi generasi mendatang
agar mengetahui sejarah daerahnya sendiri dengan pemaha-
man yang baik. Kemudian, pemahaman yang baik itu
diharapkan tidak hanya berisi kebanggaan terhadap daerah-
nya sendiri.

Penulis berharap pula Pemerintah Kota Tanjung Balai,
dapat mempertahankan dan melestarikan peninggalan
sejarah yang ada di Kota Tanjung Balai. Oleh karena itu
diperlukan wadah atau organisasi yang lebih konsisten
dalam memperjuangkan lestari dan berkembangnya sejarah
Kota Tanjung Balai, serta mampu menghimpun data-data
terkait sejarah Kota Tanjung Balai tersebut.r
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KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL
RKPD KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022

l/
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Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021,
bertempat di Aula Sutrisno Hadi Kantor Walikota
Tanjungbalai, telah dilaksanakan Forum Konsul-
tasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Tanjung-
balai Tahun 2022. Konsultasi Publik Rancangan
Awal RKPD merupakan bagian tahapan proses
perencanaan pembangunan guna memperoleh
masukan dalam rangka penyempurnaan Ran-
cangan awal RKPD sebagaimana diamanatkan
pada Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peren-
canaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangu-
nan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pera-
turan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Peme-
rintah Daerah.

. Adapu.n tujuan dari.kegiatan ini yaitu menja-
ring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap
awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi
atau harapan paru pemangku kepentingan
terhadap prioritas dan sasaran pembangunan
Kota Tanjungbalai Tahun 2022 dengan pendeka-
tan partisipatif dan teknokratis.

Peserta dalam Konsultasi Publik Ran-
cangan Awal RKPD ini antara lain DPRD Kota
Tanjungbalai, lnstansi Vertikal, BUMN/ BUMD,
Organisasi Profesi, Unsur Akademisi/ Perguruan
Tinggi, Asosiasi-Asosiasi Profesi/pengusaha dan

I O f vd.g /D,4,,,.tt zW I "":i::iX:il:tr+:ffi":="T,:INGUNAN

kalangan swasta, Tokoh Masyarakat serta OPD
Se- Kota Tanjungbalai.

Proses konsultasi pada pelaksanaan Kon-
sultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Tan-
jungbalai tahun 2022 yaitu sambutan/Arahan oleh
Plh Walikota Tanjung- balai, paparan Rancangan
Awal RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2022 oleh
Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai, paparan
realisasi pencapaian indikator makro ekonomi
Kota Tanjungbalai Tahun 2020 oleh Kepala BPS
Kota Tanjungbalai, masukan dan saran dari pe-
serta mapat konsultasi publik, perumusan masu-
kan dan saran konsultasi publik, dan penandatan-
ganan Berita Acara Konsultasi Publik.
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Dalam rapat ini di dapat beberapa rumusan
Konsultasi Publik yaitu :

1.Tema RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2022
adalah"Penguatan Kemandirian Sumber
Daya Manusia (SDM) Untuk Mendukung
Daya saing Daerah di Berbagai Bidang"

2.Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai
Tahun 2022:
a. Pembangunan Sumber Daya Manusia.
b. Penanggulangan Kemiskinan.
c. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
d. Keberlanjutan Pembangunan lnfrastruktur.
e. Mendukung Kebijakan dan Prioritas Nasio-

nal dan Provinsi.
3.Dalam pencapaian prioritas pembangunan dan

mengatasi permasalahan pembangunan yang
ada, maka difokuskan prioritas kegiatan
Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2022
sebagai berikut :

A. Pemerintahan dan SDM
a.Peningkatan tata kelola pemerintahan

melalui Penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) antara lain:
Penguatan APIP, Penerapan E-SAKIP,
Penerapan E-Planning dan E-Budgeting
dalam Ruang Lingkup SIPD.

b.Peningkatan pelayanan publik antara lain:
Pelayanan Perizinan (OSS - One Single
Submission), Pelayanan PBB Online, Pe-
layanan E-Lapor.

c. Peningkatan SDM aparatur dan
masyarakat antara lain : Pelatihan keter-
ampilan kerja (life skill), Pelatihan kewirau-
sahaan, Kegaitan magang, Workshop,
Pendidikan kedinasan/bimtek/diklat struk-
tural dan fungsional, Edukasi dan advokasi
ke masyarakat untuk meningkatkan kuali-
tas keluarga.

B. Sosial dan Budaya
a.Pengentasan kemiskinan melalui :

- Generasi emas (pemberian beasiswa
bagi siswa siswi untuk melanjutkan pen-
didikan ke perguruan tinggi).

- Verifikasi dan validasi BDT (Basis Data
Terpadu)/ DTKS (Data Terpadu Kes-
ejahteraan Sosial).

- Pelaksanaan program perlindungan
sosial: PKH, BPNT, Beras Madani, JKN,
BPJS Madani.

- Optimalisasi pelaksanaan kampung KB.
- Pemberian santunan kepada anak yatim

piatu dan keluarga miskin.
b.Penyelenggaraan PAUD/Hl (Holistic lnte-

gratif)
c. Penyelesaian akreditasi RSUD Tengku

Mansyur dan Puskesmas.
d. Peningkatan pemberdayaan keluarga.

C. Ekonomi
a.Pemberian dana pinjaman daerah ke

masyarakat (dana bergulir)
b.Revitalisasi Pasar
c.Bantuan bibit perikanan, pertanian, peter-

nakan, dll.
d.Fasilitasi sarpras untuk peningkatan

UMKM.

e.Pengembangan destinasi wisata seperti
Kampung Batik.

D. lnfrastruktur
a.Lanjutan pembangunan jalan lingkar utara
b. Peningkatan jalan lingkar selatan
c. Lanjutan penataan lapangan pasir Sultan

Abdul Jalil Rahmadsyah (penataan RTH)
d.Penataan Kawasan Water Front City.
e.Pembangunan sarana prasarana pendidi-

kan dan kesehatan
f. Pengendalian banjir
g.Peningkatan kualitas lingkungan dan ka-

wasan permukiman
h.Peningkatan sarana dan prasarana pen-

gelolaan persampahan.
i. Pembangunan sarana dan prasarana air

minum (perpipaan)
j. Revitalisasi drainase perkotaan.
k. Pengembangan kawasan wisata
Acara konsultasi publik diakhiri dengan

Pembacaan Hasil Rumusan oleh Kabid Perenca-
naan Perekonomian Bappeda Kota Tanjungbalai
dan Penandatangan Berita Acara yang akan
menjadi bahan dalam penyempurnaan Rancan-
gan Awal RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2022.t
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MENGUNGKIT PERAN BAGTAN PEREKONOMIAN
SETDAKO TANJUNGBALAT

Dr. Bukit Buchori Siagian, SE., M.Si
Doktor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;

Analis Perekonomian Bappeda Kota Tanjungbalai

\*
1. LATAR BELAKANG

Di era desentralistik seperti saat ini, tugas yang
diemban pemerintah daerah kabupaten/kota semakin berat.
Capaian peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan,
keharmonisan, keamanan serta kenyamanan kehidupan
bermasyarakat sebagian besar berada di pundak pemerintah
daerah. Hal ini karena pemerintah daerah mendapat porsi
makin besar dalam siklus pembangunan yang mencakup
merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sefta
mengevaluasi kembali setiap kebijakan untuk kemudian
kembali menyiapkan rencana-rencana baru maupun sekedar
melakukan perbaikan program yang dijalankan.

Di level masyarakat pun, sudah banyak yang paham
bahwa pemerintah daerah pal ing berlan gg ungjawab terhadap
pembangunan disegala bidang. Bahkan meskipun masih ada
pembagian kewenangan bertingkat misalnya dalam pemba-
ngunan infrastruktur jalan - sebagian ada jalan negara dan
jalan provinsi - masyarakat tahunya hanya tanggungjawab
bupati atau walikota sebagai kepala daerah. Jadi meskipun
yang rusak parah adalah jalan provinsi yang dihujat pasti
kepala daerahnya.

Sejalan dengan peran besar ini beban tugas dari setiap
struktur organisasi pemerintahan daerah dalam mewujudkan
tujuan semangat desentralistik juga semakin berat. Keadaan
ini membutuhkan orang yang mampu dan mau untuk
mengembannya. Maka jangan lagi pejabat-pejabat di daerah
itu ditempatkan hanya berdasarkan kedekatan dan pemba-
yaran hutang-hutang politik semata, melainkan yang lebih
besar dari itu yakni bagaimana memenuhi janji kepada
masyarakat luas yang memberikan amanah gantungan
harapan kesejahteraan hidup mereka. Dengan kata lain
pejabat birokrasi daerah harus kompeten, bersedia terus
bekerla keras dan tidak korup dan dibuktikan dengan capaian
kinerya masing-masing dan keseluruhan. Karena jika tidak,
roda birokrasi tidak akan berfungsi dengan baik dan ujungnya
tentu saja kesejahteraan masyarakat menjadi sulit tenrvujud.

Gagasan dalam makalah iniditulis dengan mencermati
visi dan misi walikota dan wakil walikota Kota Tanjungbalai
sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) pemerintah kota Tanjungbalai (selanjutnya ditulis
pemko) Tahun 2021-2026 dalam kebutuhan ideal di bidang
pembangunan ekonomi daerah sehingga dapat dijadikan
landasan pijakan dalam menyusun setiap kebijakan yang
kompatibel dengan kebutuhan situasi di masa datang,
menunjukkan kehadiran negara men ing katkan kesejahteraan
masyarakat.

2. KONDISI EKSISTING
Kineqa pemko akhir-akhir initengah disorot. Beberapa

indikator seperti pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan
sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yang berkisar pada
angka 5,51 persen dan 5,81 persen (dikecualikan tahun 2020
yang terkontraksi sangat dalam sebesar 0,47 persen akibat
pandemicovid 19).
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lndikator lain terkait dengan kinerja pemko menekan
angka kemiskinan. Angka persentase penduduk Kota
Tanjungbalai yang berada di bawah garis kemiskinan masih
cukup besar yakni 14,04 persen di tahun 2019. Angka ini
hanya turun sebesar 0,45 persen selama 5 tahun dari tahun
2016. Kemudian lndeks pembangunan manusia (lPM) yang
berkisar di angka 67,09 di tahun 2016 hanya meningkal1,42
point hingga tahun 2020. Di samping itu pula penataan dan
kebersihan kota terkesan mengalami kemunduran karena
sudah beberapa tahun terakhir Kota Tanjungbalai absen
dalam meraih anugrah Adipura.

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
juga terus mendapat tantangan. Dari tahun 2016 hingga tahun
2020 realisasi rasio PAD terhadap pendapatan hanya berkisar
di angka 8,65 persen hingga 11,28 persen. Dengan kata lain
tidak pernah melebihi 12 persen dari total pendapatan.
Padahal berdasarkan formula dana transfer, PAD merupakan
sumber pendapatan yang pembelanjaannya memiliki kebe-
basan, dalam arli tidak terikat pada keharusan yang
diamanatkan undang-undang sepefti dana transfer ke daerah
yang proporsi pembelanjaannya sebagian besar sudah diatur
dalam konsep 'money follow function' nya desentralisasi
fiskal. Dengan kata lain pemko sangat membutuhkan pening-
katan kemampuan menghasilkan PAD agar bisa lebih leluasa
mengalokasikan anggaran ke sektor yang paling berdampak
pada kesejahteraan masyarakat Kota Ta nj ung balai.

Sejalan dengan beban dan tanggung jawab pemko
dan kebutuhan peningkatan PAD guna peningkatan
kese- jahteraan hidup masyarakat maka salah satu cara pent-
ingnya adalah perbaikan birokrasi. Perbaikan struktur birokra-
si ini sangat dibutuhkan guna membawa struktur organisasi
menjadi terus lebih kuat dan efektif. Efektifitas struktur organ-
isasi akan menunjukkan bagaimana pekerjaan, tanggung-
jawab serta pengkordinasian dibagi secara formal.

Selanjutnya orang-orang yang duduk di situ harus
sesuai dan layak di bidangnya. Dengan kata lain harus
kompeten. Kompetensi yang baik itu sendiri dapat diartikan
sebagai kemampuan umum yang sepatutnya dipunyai oleh
sese- orang mencakup kemampuan manajerial, teknis serta
kemampuan berkomunikasi untuk membangun kerjasama di
dalam organisasi dalam kategori baik. Selain itu performa
kineqa optimal dari organisasi juga membutuhkan personil
yang memiliki berbagai kemampuan pendukung seperti
kemampuan bekerja dalam kelompok lintas organisasi, sosial
kultural serta semangat untuk terus memberikan yang terbaik
dalam setiap detil pelaksanaan tugas.

3. PERAN STRUKTUR ORGANISAS!
PEMERINTAH DAERAH

Kedudukan organisasi sekretariat daerah dipimpin
oleh sekretaris daerah kota (sekdako), bertugas membantu
walikota menyiapkan penyusunan kebijakan dan pengkoordi-
nasian dinas dan lembaga teknis daerah. Khusus terkait
dengan bidang ekonomi, pembangunan dan sosial,



sekdako Tanjungbalai dibantu seorang asisten dan struktur
bagian perekonomian. Bagian perekonomian ini terdiri dari
unsur kepala dibantu tiga kepala sub bagian yang mempunyai
tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta pelak-
sanaan peningkatan ekonomi, energi dan sumber daya
mineral meliputi pengembangan dan peningkatan potensi
daerah, pengembangan usaha ekonomi serta produksi
pangan dan agribisnis. Tugas dimaksud didukung dengan
fungsi : (a) penyiapan bahan koordinasi untuk penyempur-
naan dan penyusunan kebijakan, pengembangan dan
peningkatan potensi daerah, pengembangan usaha ekonomi
serta produksi pangan dan agribisnis; (b) pelaksanaan koordi-
nasi, kerja sama, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian
dalam penerapan kebijakan bidang ekonomi, energi dan
sumber daya mineral; (c) pelaksanaan pemberian rekomen-
dasi terhadap permohonan izin tempat usaha, izin usaha
pertambangan bahan galian golongan c, izin penangkaran
sarang burung walet dan izin tempat penjulan minuman
beralkohol; (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
sekretaris daerah kota dan asisten ekonomi, pembangunan
dan sosial sesuai bidang tugas dan fungsinya; (e) pelaporan
dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada sekretaris daerah kota melalui asisten
ekonomi, pembangunan dan sosial sesuai standar yang
ditetapkan.

Gambaran tugas kepala bagian perekonomian di atas
terlihat cukup berat karena harus terlibat dalam usaha pemko
memastikan visi misiwalikota dan wakilwalikota dalam setiap
periode RPJMD dapat tercapai. Atau bahkan jika memung-
kinkan melebihi target. Nah, beban yang berat ini rasanya
tidak layak untuk dipikul oleh orang yang punya kemampuan
di bawah rata-rata. Tidak cukup hanya punya kemampuan
dasar manajerial dan teknis, seorang pejabat di bidang ini
harus punya kemampuan lanjutan untuk bisa memproyeksi-
kan apa yang dibutuhkan untuk memberikan peningkatan
capaian kinerja. Dengan kata lain pemangku jabatannya juga
harus mumpuni baik dari aspek pengetahuan dan juga dari
aspek psikologis. Nah, mengapa pula aspek psikologis,
seperti mau masuk polisi atau tentara saja. Tetapi nanti dulu.
Tugas yang berat sudah pasti memunculkan banyak tekanan
kerja kepada si pekerja yang menuntut tidak hanya ketahanan
tubuh tetapi juga ketahanan mental untuk senantiasa bekerja
dengan target tinggi. Dengan kata lain kemampuan kerja
adalah perbandingan beban kerja dengan kemampuan
si pekerja.

4. BEDAH DOKUMEN PERENCANAAN

A. Visi, Misi, Program dan Rencana Strategis
Walikota dan Wakil

Target pembangunan yang tinggi itu sendiri menurut
aturan disusun oleh sekelompok kerja birokrat (organisasi
perangkat daerah/OPD) berdasarkan janji politik kepala
daerah terpilih yang dirangkum ke dalam dokumen RPJMD
yang mencakup arah kebijakan selama 5 tahun. Arah
kebijakan ini memberikan pedoman bagaimana strategi
terhubung ke sasaran dan waktu mencapainya dengan mene-
kankan pada fokus atau prioritas dariwaktu ke waktu. Dengan
kata lain arah kebijakan diperlakukan sebagai pedoman agar
rumusan strategi lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran. RPJMD ini kemudian diturunkan menjadi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di setiap tahunnya.

Dalam dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai periode
2016-2021, pemko menetapkan aspek ekonomi menjadi satu
fokus dari arah kebijakan pembangunan melalui pemberian

perhatian kepada daya saing perekonomian. Fokus ini menggam-
barkan arti bagi cita-cita pemko untuk membawa kesejateraan
masyarakat kepada kondisi yang lebih baik. Tentu segala bentuk
kebijakan kemudian idealnya akan diarahkan untuk mencapai
tujuan ekonomi dimaksud.

Sementara itu pada periodesasi RPJMD 2021-2026 gelom-

bang wabah covidl9 telah memaksa seluruh pemerintah daerah
termasuk pemko Tanjungbalai untuk melakukan ragam penyesua-

ian. Aspek ekonomi tetap menjadi pilihan utama, namun lebih

kepada upaya untuk memulihkan perekonomian dari keterpurukan.
U paya mendoron g pen ing katan prod u ktifitas sektor-sektor pereko-

nomian dan UMKM ekonomi kreatif di tengah upaya penanggulan-
gan kemiskinan yang bertambah kemudian menjadi pilihan

kebijakan utama selain meneruskan pembangunan infrastruktur
pariwisata.

Di tingkat OPD dalam periode waktu yang sama dokumen
RPJMD di atas diterjemahkan ke dalam dokumen rencana strategis
yang memuat isu strategis. lsu strategis ini berupa yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangu-

nan karena signifikansi dampaknya di masa datang. Apabila tidak
diantisipasi, isu strategis akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar dan jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka

panjang. ldentifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas
prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program

dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral
dan etika birokratis.

Dalam renstra setdako Tanjungbalai lahun 2021-2026 arah
kebijakan strategi yang terkait dengan aspek perekonomian adalah
pelaksanaan misi pertama dalam dokumen RPJMD kota
Tanjungbalai 2021-2026 yakni penetapan dan penerapan strategi
peningkatan PAD serta pengelolaan dan peningkatan pengawasan

aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara efisien
dan be(anggung jawab. Strategi berikutnya adalah peningkatan

fasilitas layanan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian.

Kemudian strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketiga adalah
meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan
potensi ekonomi unggulan se(a meningkatkan daya saing.
Strateginya adalah meningkatkan kualitas produk sektor perikanan

dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan
perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM serta pariwisata.

Strategi-strategi tersebut kemudian terhubung ke program, sasa-
ran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran selama 5 tahun
periode dokumen rencana. Lebih lengkap mengenai ini bisa dilihat
pada tabel program, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja
sasaran bag ian perekonomia n 201 6-2021 beri kut.

Tabel Program, Sasaran, lndikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Bagian

Tim Pengendali lnflasi Daerah Pasaryang dimonitoring

(TPrD)

Pengawman Elpiji Tabung 3 Kg Temonitomya penyaluran gffi
subsidi 3 kg

Pengawasan pengendalian

penggunaan BB|\y'

l\,lonitoring distribusi pupuk

bereubsidi

SPBU yang dimoniloring

Tedaksananya l\,lonitodng, Evalumi

dan Pelaporan Disldbusi Pupuk

Betsuhsidi

Terfasilitasinya Koordinasi dan

lVonitoring

Tedaksananya Evalumi dan

Pembinaan Perusahaan 0aerah

Terlaksananya monev pengadaan

dan peredaran garam

Terlaksananya Pengembangan dan 1 laporan 1

Pembinaan Pemakaian Barang lap

Wajib SNI

1 laporan

1 lapoEn

5 laporan

122
pangkalan

/6 lapomn

13 SPBU /
6 laporan

102
gapoktan/6

laporan

1 laporan

1 lapomn

36 bulan

2021

1 lap

1 lap

1 lap

2016 2017 2018 20i9 2020

11111
lap lap lap lap lap

11111
lap lap lap lap lap

1

ap

1-
ap

1 llap
ap

Terl

Eva an

Ted

Eva

RKPD tahun

I
E
T

1
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1

ap

Perekonomian 201 6-2021
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Dari pemaparan program, sasaran, indikator sasaran
dan target kinerla sasaran yang disajikan pada tabel di atas
dapat dikatakan bahwa selama ini cakupan serta penyusunan
sasaran dan indikator sasaran kinerla pada bagian perekono-
mian setdako Tanjungbalai masih kurang memadai, terutama
jika disandingkan dengan fokus sasaran kinerja yang terdapat
dalam dokumen RPJMD. Memang tidak semua konsentrasi
sasaran dalam RPJMD merupakan fokus dari bagian pereko-
nomian melainkan juga merupakan fokus dari dinas-dinas
teknis terkait seperti dinas perindustrian dan perdagangan,
dinas koperasi dan UKM, dinas pemuda, olahraga dan pari-
wisata dan badan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
Walaupun demikian peran yang menjadi konsentrasi tugas
dari bagian perekonomian terlihat sangat minim. Contohnya,
pada dokumen renstra setdako Tanjungbalai, pada rencana
kerla pemerintah daerah (RKPD) 2021 diketahui bahwa
dalam kurun waktu RPJMD 2016-2021, bagian perekonomian
hanya menangani fokus bidang pengendalian perekonomian
yakni monitoring dan evaluasi bidang energi yang mencakup
122unil pangkalan dan pupuk bersubsidi pada 92 kelompok
tani.

Jenis kegiatan yang ditangani bagian perekonomian di
atas menunjukkan tidak adanya dukungan dalam skema
pendanaan untuk mendukung fungsi bagian perekonomian
terutama yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kordinasi di
bidang perekonomian serta arah penyusunan kebr.lakan yang
bersumber dari kegiatan kordinasi tersebut. Dengan kata lain,
parameter yang lebih rinci terhadap kesepuluh tujuan dan
sasaran dalam renstra yang ada perlu untuk dirancang lebih
detail sehingga fokus dari bagian perekonomian lebih terarah.

Semua persoalan di atas terkait dengan perencanaan
dalam menyusun mensinergikan serta menselaraskan antara
perencanaan di tataran RPJMD dengan RKPD serta APBD.
Perencanaan itu sendiri menurut adalah suatu proses bersi-
nambung yang mencakup keputusan atau pilihan berbagai
alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan
tertentu pada masa mendatang. Ada dua prinsip pokok yang
berkaitan dengan perencanaan yaitu tujuan yang hendak
dicapai dan rencana tindakan. Setelah tujuan ditetapkan,
maka dalam rangka mencapaitujuan dimaksud harus disusun
pilihan tindakan yang paling baik, paling efisien dan paling
rasional. Pilihan tindakan ini mencakup unsur-unsur pokok
seperti strategi dasar pembangunan, kerangka rencana
secara makro yang konsisten dan implikasinya, perkiraan
sumber pembiayaan, program investasi sektoral dan pengad-
ministrasiannya. Maksudnya di sini adalah bahwa perenca-
naan pembangunan terbaik menuntut pemahaman tenaga
perencana yang baik terhadap berbagai perilaku dan hubu-
ngan antar variabel ekonomi, melakukannya dengan koordi-
nasi yang baik pula serta dilengkapi dengan pengawasan
berkelanjutan.

Dari beberapa pengertian perencanaan di atas maka
dapat disimpulkan bahwa defenisi perencanaan menegaskan
bahwa tujuan masa depan tidak bisa diperoleh secara otoma-
tis dan karenanya dipercaya membutuhkan sejumlah peren-
canaan. Konteks strategi perencanaan terkait dengan
pemahaman perencana secara
masalah yang ingin diselesaikan me

tetap memperhatikan skala prioritas
sumberdaya. Terakhir,

strategis sehingga peran yang bisa ditampilkan juga tidak
maksimal. Dengan kata lain, aneka fungsi bagian perekono-
mian dalam RPJMD serta ragam program yang didesain
dalam RKPD terlihat sangat tidak selaras. Kondisi ini dapat
disimpulkan dari sedikitnya bidang tugas rutin tahunan yang
hanya terbatas pada monitoring dan evaluasi bidang energi
yang mencakup 122 unit pangkalan dan pupuk bersubsidi
pada92 kelompok tani. Aneka kelemahan yang bermula dari
tahapan perencanaan ini berdampak pada melemahnya
efektifitas kinerla setdako Tanjungbalai. lni terlihat dari
rendahnya realisasi anggaran hingga tahun ketiga (2018) dari
renstra Setdako Tanjungbalai.

B. Telaahan Masalah dalam RPJMD
Sementara itu, ragam permasalahan di bidang pereko-

nomian yang berhasildihimpun melalui laporan kinerja bagian
perekonomian setdako Tanjungbalai yang termuat baik dalam
dokumen RPJMD Tanjungbalai 2015-2020 maupun RPJMD
Tanjungbalai 2021 -2026 yang d ikategorikan menjadi urusan
wajib dan urusan pilihan terlihat sekali tidak ada perubahan ke
arah kebaikan yang signifikan. Bahkan untuk sekedar
menyusun dengan baik permasalahan OPD terkait terlihat
masih mengalami kendala. Banyak permasalahan lima tahun
sebelumnya masih muncul di periode rencana 5 tahun
berikutnya. Sebagian ada pula berupa munculnya masalah
yang baru tetapitidak memberikan laporan tentang bagaima-
na masalah sebelumnya apakah sudah berhasil diatasi atau
belum. Pada tabel berikut ini disajikan perbandingan
permasalahan bidang perekonomian Kota Tanjungbalai dari 2
dokumen RPJMD yakni RPJMD 2015-2020 dan RPJMD
2021-2026 dengan menyertakan kolom analisis berupa
stagnan untuk menunjukkan masalah yang tidak teratasi,
beda masalah untuk munculnya masalah lain dan baru untuk
menunjukkan yang baru.

Tabel Perbandingan Permasalahan Pada Dokumen RPJMD

Kota Tanjungbalai 2015-2020 (l) dan 2021-2026 (ll)

koperasi dengan usaha

lainnya

b, rendahnya animo

masyarakat thd operasi

c. belum optimalnya

pengendalian koperasi

d terbatasnya akses koperasi

dan UMKIVI kepada

sumberdaya produktif

e, rendahnya kemampuan

kewirausahaan

l. rendahnya daya saing

produk UMKM

g, belumoptimalnya

kenitaan, (backward/

foruard linkages\

dan pemetaan pelaku UMKM

rendahnya animo masyarakat

tertradap Koperasi

belum maksimalnya fasilitasi

UMKM dalam kemudahan

kelangsungan berusaha

terbatasnya kemampuan UMKM

dalam hal peningkatan tehnologi

kemajuan usaha

belum optimalnya pengembangan

industri kecil dan menengah

terutama industri produk pangan

dalam mendapatkan sertifikat halal

dan SNI

rendahnya peran serta masyarakat

dalam UMKM

produk UMKM belum berorientasi

ekspor

Stagnan

Beda

masalah

Stagnan

. Stagnan

Stagnan

Stagnan

a. rendahnya kualitas

kelembagaan dalam

pelayanan penanaman

modal

b. rendahnya cakupan

pelayanan informasi

peluang investasi

c. belum optimalnya daya

serap tenaga kerja dari

realisasi penanaman modal

belum optimalnya kordinasi

internal dinas P2TSP dengan

dinas pedagangan dan

periindustrian

belum terintegrasinya sistem

aplikasi untuk penanaman modal

dan perizinan

rendahnya daya saing daerah

belum ada regulasi insentifdan

disinsentif investasi

rendahnya pemahaman pelaku

usaha lerkait 0SS

Stagnan

Slagnan

Stagnan

Baru

Baru

min alokasi



B. Urusan Pilihan

a, belum optimalnya cakupan pelayanan pembinaan kelompok usaha a. Stagnan

budidaya ikan b. Stagnan

b. belum optimalnya pemanraatan kawasan pengembangan perikanan c. Baru

c, rendahnya produktmtas usaha perikanan dan kelautan

d terbatasnya kualitas kelembagaan usaha, iklim usaha, dan investas

e, rendahnya daya saing produk

a. rendahnya pengelolaan dan pemasaran produk

b belum optimalnya pemanfaatan sungai sebagai lahan budidaya

c. perlu regulasi khusus dari pemerintah pusat dan provinsi terkait

usaha perikanan

a. belum optimalnya kerjasama pengembangan wisata buatan a. Baru

berbasis pendidikan dan kebudayaan b. Stagnan

b belummemadainyainfrastruklurdiobjekwisata c Beda

c, belum optimalnya peran PoKDARWIS d. Beda

d. belum optimalnya pemeliharaan dan perawatan situs dan cagar

budaya

a minimnya kalender even-even pemberdayaan komunitas sebagai

destinasi dan edukasi wisata

b. masalah kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang tersedia

c belum optimalnya pengembangan industri kreatifdi bidang
pariwisata

d. terbatasnya pengembangan dan promosi objek-objek wisata serta

upaya menciptakan destinasi wisata baru

a ancaman alih fungsi lahan a Stagnan

b. minimnya sarana dan prasarana produksi pertanian b. Beda

c, ancaman dampak perobahan lklim c. Stagnan

d, belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen d. Baru

e, minimnya jumlah penangkarbenih

I belum terkoodinasikannya pengendalian penyakit hewan lernak
g. rendahnya kompetensi SDM kelompok peternak

e. belum optimalnya cakupan pelayanan pengendalian area
pengembangan ternak

a. alih fungsi lahan

b. menurunnya produktivitas tanaman pangan

c rendahnya produktivitas peternakan

e belum adanya pertanian yang menghasilkan komoditi berorientasi

ekspor

a. belum optimalnya peningkatan debit air dan pengembangan a. Tidak
jaringan higasi sungai terdata

b belum optimalnya cekupen pelayanan pemasangen jaringan listrik

masyarakat kurang mampu

c, belum optimalnya cakupan pelayanan pembangunan sumur bor dan
penambahan jangkauan pelayanan PDAI\/I

I maraknya usaha penambangan pash oleh liar

il

Perdagangan I a, belum optimalnya cakupan pelayanan bina kelompok a. Stagnan
pedagang/usaha informal b. Stagnan

b. belum optimalnya cakupan pelayanan informasi harga, komoditas c. Beda

dan jenis produk

c belum optimalnya kerjasama antara pasar berjejaring dengan

kelompok binaan pemerintah daerah

d. masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan pasar

g masih minimnya fasilitasi distribusi produk-produk masyaraket

a belum optimalnya pemanfaatan dan revitalisasi pasar tradisional

b belum maksimalnya penataan KLdan UIVKM

c belum adanyanya pasar tertib ukur

a. belum optimalnya cakupan pelayanan pengembangan a. Baru

industri/perusahaan b. Baru

b rendahnya kemitraan usaha industri/perusahaan c Baru

a. belum optimalnya pemanfaatan lahan dan infrastruktur untuk d. Baru

pengembangan kawasan strategis industri e. Baru

b terbatasnya tempat dan even kreatif serta pusat-pusat industri kecil

dan menengah

c. belum adanya ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serla
penyediaan co working space

d belum maksimalnya usaha untuk menumbuhkan wirausaha muda

e belum optimalnya usaha untuk menciptakan cily branding

Sumber I Dokumen RPJlilD Kota Tan,ungbalai2015-2020 dan 2021-2026

5. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Ada beberapa indikator umum kunci yang merupakan

konsensus untuk membaca kinerja pemerintahan daerah
yang dikategorikan ke dalam aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan dan aspek daya saing. Aspek
kesejahteraan masyarakat pencapaian ini ditunjukkan oleh
tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita, angka kemis-
kinan, lPM, persentase PAD terhadap total pendapatan,
pertumbuhan industri serta lainnya yang tidak dipaparkan di
sini. Sementara untuk aspek pelayanan yaitu persentase
koperasi aktif, persentase UMK, persentase usahawan muda,
ekspor benih perdagangan dan lainnya. Terakhir aspek daya
saing ditunjukkan oleh nilaitukar petanisaja walaupun masih
banyak tetapi tidak semua terangkum dalam dokumen peren-
canaan pemko Tanjungbalai.

Terkait dengan pertumbuhan PDRB kota Tanjungbalai
meskipun setiap tahun cenderung mengalami peningkatan
akan tetapi tidak pernah mencapai yang ditargetkan kecuali
pada tahun 2016. Tahun 2017 misalnya dari target 5,76
persen hanya bisa dicapai pertumbuhan di angka 5,51
persen. Demikian juga di tahun 2018 dan 2019 dengan
masing-masing target sebesaar 5,85 persen dan 5,95 persen
hanya bisa dicapai di angka 5,77 persen dan 5,81 persen.
Bahkan imbas dari covidl9 di tahun 2020 merosot tajam dari
target 6,05 persen menjadi -0,47 persen.

Kondisi pertumbuhan ekonomiselama 5 tahun di atas
tidak jauh berbeda dengan PDRB perkapita. Tahun 2016
ditargetkan untuk mencapai angka PDRB perkapita sebesar
Rp. 39,992 juta hanya mampu diraih di angka Rp. 39,74 juta.
Kemudian di tahun 2017 dari target Rp. 44,22 jula hanya
mampu diraih di angka Rp. 43,40 juta. Demikian pula di tahun
selanjutnya di 2018, 2019 dan 2020 yang mana masing-
masing targetnya sebesar Rp. 49,98 juta, 54,34 juta dan
60,39 juta hanya mampu di raih sebesar Rp. 47,20 juta,
Rp. 51,07 juta dan 52,15 juta.

Angka kemiskinan masih sangat besar dengan
pengurangan setiap tahun yang menggelisahkan. Di tahun
2016 jumlah penduduk miskin masih di angka 14,49 persen
dari jumlah penduduk. Sedikit menurun di tahun 2017 ke
angka 14,46 persen kemudian kembali naik di tahun 2018
menjadi 14,64 persen. Penurunan yang sedikit dalam terladi
di tahun 2019 dan tahun 2020 ke angka 14,04 dan 13,33.
Tingginya angka kemiskinan berkontribusi pada rendahnya
IPM yang bergerak sangat lamban dan bahkan di penghu-
jung periode RPJMD mengalami penurunan tajam. Tahun
2016 ditargetkan untuk mencapai angka IPM 67,35 hanya
mampu di capai di angka 67,9. Begitu juga di tahun 2017,
2018 dan 2019 daritarget masing-masing diangka 68,68.65
dan 69.3 hanya mampu dicapai di angka 67,41,68 dan
68,51. Bahkan di tahun 2020 angka realisasi IPM ini merosot
tajam ke angka 66,65.

Aspek kesejahteraan masyarakat lainnya yaitu
persentase PAD terhadap total pendapatan daerah.
Meskipun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke
tahun akan tetapi angka ini masih sangat memprihatinkan.
Angka tertinggi yang mampu di capai hanyalah di angka
11,28 persen edangkan yang terendah ada di angka 8,65
persen. Angka ini tentu saja masih sangat jauh dari kondisi
ideal di kota-kota lain yang relatif berhasil memandirikan
kondisi fiskal daerah mereka. Banyak daerah yang sudah
bisa menghasilkan proporsi ini di atas 20 persen sehingga
mereka bisa dengan leluasa mengkreasikan belanja yang
lebih bermanfaat lagi bagi kesinambungan fiskal. Terakhir
kosongnya data capaian kinerla pemko terhadap pertumbu-
han industri menunjukkan ada masalah serius di dinas teknis
terkait.

Pada aspek pelayanan, capaian kinerja pemko adalah
persentase koperasi aktif. Hingga tahun 2020 hanya terdapat
sebanyak 45,65 persen saja yang aktif. Meski cakupan
pembinaan telah berhasil menaikkan persentase ini dari
tahun ke tahun akan tetapi angka ini juga menunjukkan
masih ada sebanyak 54,35 persen koperasi yang tidak aktif.
Demikian pula halnya dengan jumlah UMK setiap tahunnya
yang masih sangat besar. Angka ini menunjukkan perban-
dingan antara usaha di luar UMK dengan UMK itu sendiri.
Bahkan perbandingan persentase ini di tahun 2016 dengan
2020 tidak ada perubahan yakni di angka 98,95 persen. lni
berarti bahwa tidak ada sama sekali UMK yang berhasil naik
kelas menjadi usaha besar. Atau dengan kata lain hanya ada

Kelautan dan I

Perikanan

Energi dan I
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Pertanian
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sebanyak 1,05 persen usaha besar dalam kurun waktu terse-
but.

Kemudian pemko menetapkan pencapaian di aspek
pelayanan yang lain adalah persentase wirausaha muda.
Aspek ini bahkan belum berhasil mencapai angka 10 persen
saja selama lima tahun terdahulu dari target tertinggi yang
ditetapkan sebesar B0 persen. Kemudian compang camping
data ekspor bersih perdagangan masih menunjukkan kondisi yang

tidak bisa tercapai. Hanya di sektor produksi perikanan kelompok
nelayan yang terlihat di data tahunan selama lima tahun terdahulu
bisa mencapai target. Terakhir, khusus terkait dengan tolak ukur
capaian kinerja di aspek daya saing khususnya nilai tukar petani

target pemko bisa dicapai pada tahun terakhir periode RPJMD
tahun 2020 di angka'102.00.

Hambatan-hambatan yang dicermati di atas jika dianalisis
melalui metode srenghts, weakness, oppurtunities, dan threats
(SWOT) guna mempromosikan peran bagian perekonomian
pemko maka teridentifikasi mencakup aspek internal maupun
eksternal sebagai berikut :

A.Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang

meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana
dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan serta
tekhnologi yang diperlukan. Kekuatan (strenghfs) yakni

keberadaan unit kerja bagian perekonomian dengan struktur
organisasi dan bidang tugas yang melingkupinya dan dukungan
APBD. Kelemahan (weakness), belum memadainya kompetensi
perencanaan aparratur serta belum optimalnya sistem
komunikasi dan hubungan internal antar lembaga.

B.Faktor lingkungan eksternal memberikan peluang

(oppurtunities), tapi juga memunculkan tantangan (threaats).
Peluang (oppurtunities) diidentifikasi berupa dukungan pemko,

DPRD, LSM, serta makin tingginya kesadaran masyarakat akan
peran pemeri ntah terhadap kesejahteraan. Tantangan (th rea ats)

berupa sikap kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap
pelayanan, kesulitan mengukur nilai kinerja dari indikator tolok
ukur yang ditetapkan, kesulitan menyediakan sumber data
informasi sebagai instrumen mengukur pencapaian kinerja,
tidak optimalnya peran OPD dan tupoksinya dalam menciptakan
dan mencapai kinerja yang tepat sasaran dan terbatasnya
ketersediaan dana pendukung program.

6. PENUTUP

Dari beberapa fakta yang disajikan dapat disimpulkan
bahwa sangat banyak pekerjaan rumah pemko 5 ke depan.
Khusus di bidang perekonomian, akumulasi beban ini tertumpu
kepada OPD terkait. Di setdako sendiri keadaan ini menekan
efektifitas performa kinerja bagian perekonomian. Bagian pereko-

nomian terlihat belum memainkan peran dengan baik guna

mendukung capaian sasaran kesejahteraan masyarakat. Benang
merah persoalan ini bersumber dari dua persoalan klasik yakni

kompetensi sumberdaya manusia dan batasan sumberdaya
anggaran. Kelemahan SDM terlihat dari rendahnya kualitas pada

siklus perencanaan yang cenderung menyimpang dari arah tujuan
yang diinginkan. Di samping itu, kuantitas tenaga aparatur dan
satuan tugas juga harus disesuaikan dengan cakupan beban
tugas. Sementara itu keterbatasan sumberdaya anggaran
membuat alokasi menjadi terganggu. Sempitnya ruang gerak fiskal
menyebabkan kegiatan-kegiatan prioritas tidak bisa dijalankan.
lmplikasi dari keadaan ini adalah rendahnya kesiapsiagaan
pemerintah dalam mengeksekusi program menjadi kegiatan yang

tepat sasaran.

Solusinya adalah dengan memperkuat proses perenca-

naan untuk memastikan kesenjangan penentuan prioritas program

dan kegiatan dapat tereliminasi. Penguatan ini terlebih dahulu
dilakukan melalui penguatan aparatur di bagian pere-

konomian dengan pengujian dan penyaringan kompetensi.
Selanjutnya, solusi mengatasi terbatasnya anggaran carc
pandang yang perlu dikedepankan adalah meningkatkan kejelian
dan sensitifitas aparatur di bidang perencanaan untuk dapat
memilih danmenentukan jenis program dan kegiatan mana yang

benar-benar selaras dengan tujuan yang terdapat dalam visi dan
misi pemko. Jika semua rekomendasi ini dapat dilaksanakan
dengan baik, maka mungkin sudah waktunya bagi masyarakat
untuk mengharapkan perubahan tingkat kesejahteraan menjadi
lebih baik.r
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Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan
Pelaporan Capaian Aksi HAM B12 Tahun 2021

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Untuk tahun ini format pelaporan Aksi HAM
Pelaporan CapaianAksi HAM Bl2Tahun 2021 dilak- terdiri dari 4 kelompok sasaran, yaitu : Kelompok
sanakan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember sasaran perempuan, Kelompok sasaran anak, Kelom-
2021 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota pok sasaran penyandang disabilitas, elompok sasa-
Tanjungbalai. ran Komunitas Masyarakat Adat (KMA).

Rapat dihadiri oleh Bappeda, Bagian Hukum
dan HAM, serta OPD yang terkait dengan pelaporan
capaian Aksi HAM yang berjumlah sekitar 25 orang.

Adapun tujuan dilaksanakannya rapat koordi-
nasi ini adalah Untuk mengevaluasi hasil laporan
capaian Aksi HAM B04 dan B08 Tahun 2021 Kola
Tanjungbalai. Menyampaikan informasi terkait data-
data yang diperlukan untuk pelaporan capaian Aksi
HAM B12 Tahun 2021.

Acara dibuka oleh Kabid Perencanaan Peme-
rintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota
Tanjungbalai ibu Mariani, S.Si, M.Si yang kemudian
dilanjutkan oleh Kabag Hukum dan HAM Setdako
Tanjungbalai Bapak Herman Gultom, SH.

Pelaporan capaian Aksi HAM merupakan
kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan untuk menilai
dukungan Pemerintah Daerah terhadap HAM. Untuk
pelaporan B04 dan B08 Tahun 2021 sudah dilakukan
oleh Bagian Hukum bersama dengan Bappeda pada
bulan Agustus lalu. Untuk hasil pelaporan B04 Kota
Tanjungbalai memperoleh nilai 62,5. Sementara itu
untuk periode B08 Kota Tanjungbalai memperoleh
nilai 16,67. Hal ini berarti ada penurunan capaian
Aksi HAM di Kota Tanjungbalai.

Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi
pada hari ini OPD terkait dapat memperoleh informasi
yang akurat terkait pelaporan capaian Aksi HAM,
sehingga untuk pelaporan 812 nanti OPD dapat
mempersiapkan data yang diminta lebih baik lagi
sehingga nilai Kota Tanjungbalai dapat lebih baik lagi
dari sekarang.

Untuk pelaporan Aksi HAM tahun ini ada perbe-
daan dengan pelaporan sebelumnya. Pelaporan Aksi
HAM tahun ini format aksinya lebih banyak diban-
dingkan pelaporan sebelumnya , dan pada pelaporan
tahun ini tidak berlaku lagi surat keterangan seperti
sebelumnya.

Sementara itu pelaporan Aksi HAM tahun ini
terdiri dari 9 aksi, yang terdiri dari :

- Aksi 1 : berupa penyusunan kebijakan oleh pelaku
usaha yang memuat perlindungan hak ketenaga-
kerjaan perempuan dan implementasinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Aksi 2 : berupa peningkatan kesadaran dan kapasi-
tas pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan
sosial, dan relawan sosial dan/ atau panti rehabili-
tasi yang menangani perempuan yang berhadapan
dengan hukum.

- Aksi 3 : berupa optimalisasi layanan bantuan hukum
bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan
masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.

- Aksi 4 : berupa pemberian layanan kesehatan fisik
dan psikososial bagi perempuan dan anak yang
berhadapan dengan hukum.

- Aksi 5 : berupa terpenuhinya hak anak atas admi-
nistrasi kependudukan bagi anak-anak penghuni
Balai Rehabilitas Sosial, Daerah 3T dan kantong
kemiskinan, panti asuhan/sosial, penghayat keper-
cayaan, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS),
anak berhadapan dengan hukum, anak luar kawin,
anak pekerja migran lndonesia.

- Aksi 6 : berupa pemberian layanan khusus hak-hak
pendidikan anak-anak dari kelompok tinggal di
daerah 3Tl Kantong Kemiskinan, Komunitas
Masyarakat Adat (KMA), Anak dengan penyakit
tertentu (HlV/AIDS).

- Aksi 7 : berupa pemberian layanan khusus hak-hak
kesehatan anak-anak dari kelompok tinggal di
daerah 3Tl Kantong Kemiskinan, Komunitas
Masyarakat Adat (KMA), Anak dengan penyakit
tertentu (HlV/AIDS).

- Aksi 8 : berupa mendorong upaya-upaya pencapa-
ian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang
layak bagi pekerja penyandang disabilitas di peme-
rintahan, BUMN/ BUMD, maupun swasta.

- Aksi I : berupa mengidentifikasi dan mendata
entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk
pengakuan dan perlindungan.

Rapat ditutup oleh Kasubbid Pemerintahan
Bappeda Kota Tanjungbalai ibu Yessi Sinaga, SE,
M.Ec.Dev.r
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LITERAST LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga keuangan adalah semua badan
usaha yang ada di bidang keuangan . Lembaga ini
terdiri dari bank dan bukan bank. Dari kalangan
atas hingga rakyat kecil sekarang selalu
berhubungan dengan lembaga keuangan.
Menyimpan, meminjam, memindahkan, melaku-
kan pembayarcn dan banyak aktivitas keuangan
lainnya sudah menjadi aktivitas rutin bagi
sebagian besar orang yang menjalankan bisnis.
Bahkan bagi rakyat kecil, aneka bantuan pemerin-
tah juga dikaitkan dengan lembaga keuangan.

Meskipun banyak aktivitas masyarakat
terhubung dengan lembaga keuangan, penge-
nalan terhadap lembaga keuangan itu sendiri
dirasa sangat minim. Hal ini kemudian menjadikan
sebagian orang hanya mendapatkan informasi
mengenai lembaga keuangan pada saat mereka
berhubungan langsung untuk melakukan transak-
si yang dibutuhkan. Akibatnya banyak kebi-
ngungan dan rasa kurang puas karena tidak
mengerti yang bisa berdampak pada menurunnya
tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu,
tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan
beberapa informasi dasar terkait dengan lembaga
keuangan bank dan lembaga keuangan bukan
bank. Semoga bermanfaat.

Lembaga Keuangan Bank

Menghimpun dan menyalurkan dana meru-
pakan bagian dari kegiatan bank. Dalam aktifitas
tersebut bank memberikan banyak jasa di
antaranya pemindahan uang, penagihan,
penjualan mata uang asing, jasa kliring dan lain-
lain. Bank dalam operasionalnya menerapkan
asas demokrasi, kehati-hatian (prudent), keper-
cayaan (fiducia), kerahasiaan dan mengenal
nasabah. Berdasarkan fungsinya bank terdiri dari
bank sentral, bank umum baik yang menjalankan
operasional usaha dengan prinsip konvensional
maupun syariah dan bank perkreditan rakyat
(BPR).

Bank umum berdasarkan kepemilikannya
ada yang dimiliki oleh pemerintah seperti Bank
Negara lndonesia (BNl), Bank Rakyat lndonesia
(BRl), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara
(BTN). Kemudian ada bank umum yang dimiliki
swasta seperti Bank Mega, Bank Central Asia
(BCA), Bank Danamon dan lain-lain. Bank umum
swasta ini kepemilikan sahamnya bagi yang
sudah melepas sahamnya ke pasar maka pedo-
man kepemilikannya baik untuk yang dibolehkan
dimiliki warga negara lndonesia maupun warga
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asing diatur oleh lembaga otoritas jasa
keuangan (OJK). Ada pula bank milik asing
sepenuhnya menjalankan usahanya di lndonesia
baik yang dimiliki pemerintah ataupun swasta
seperti Bank of China, Hana Bank, CIMB Niaga
Bank of America, Bank of Tokyo, Hongkong Bank,
Deutsche Bank dan lain-lain.

Bank Sentral

Di lndonesia bank sentral bernama bank
lndonesia (Bl). Bl berfungsi di sektor moneter, di
sektor sistem keuangan serta pada sistem
pembayaran dan pengelolaan uang rupiah
dengan asas independensi, transparansi, dan
akuntabilitas. Fungsi Bl di sektor moneter dalam
menjaga stabilitas nilai mata uang (mengenda-
likan inflasi) dijalankan melalui sistem kebijakan
moneter berupa operasi pasar terbuka, peneta-
pan nilai giro wajib minimum (GWM), fasilitas
diskonto, penetapan nilai kurs spot USD/IDR dan
himbauan moral. Stabilitas nilai rupiah dijaga
terhadap barang dan jasa domestik (inflasi), serta
terhadap mata uang negara lain (kurs). Khusus
terkait dengan operasi pasar terbuka, kebijakan
ini dijalankan dengan membeli valuta asing
tertentu untuk tujuan menstabilkan kurs rupiah.

Fungsi berikutnya adalah menjaga stabilitas
sistem keuangan yang dijalankan dengan
menyusun instrumen kebijakan makroprudensial,
protokol manajemen krisis, pengembangan
UMKM, keuangan inklusif dan kordinasi dengan
otoritas/lembaga lain. Terakhir fungsi regulator
sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah
yang dijalankan dengan menerbitkan aneka
aturan yang terkait dengan pengelolaan uang
rupiah, perizinan, sistem pembayaran, infrastruk-
tur pasar keuangan, standardisasi kompetensi
serta anti pencucian uang dan terorisme.

lndependensi Bl terkait dengan kewe-
nangan membuat peraturan dan menetapkan
sanksi serta kewenangan menetapkan jumlah
uang beredar dan suku bunga yang bebas dari
intervensi pemerintah dan pihak lain kecuali diatur
dalam undang-undang. Transparansi Bl terkait
dengan kewajiban melakukan pengungkapan
data, model dan perkiraan ekonomi, serta berko-
munikasi terlebih dahulu sebelum membuat
keputusan kebijakan, seperti perubahan suku
bunga. Terakhir akuntabilitas Bl terkait dengan
penyampaian laporan bahan evaluasi kinerja
Bl dan dewan gubernur, laporan anggaran
kebijakan ke dewan penvakilan rakyat (DPR),



pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa
keuangan (BPK) dan laporan keuangan tahunan
kepada masyarakat.

Bank Umum

Selain bank sentral ada banyak bank umum
yang menjalankan bisnisnya secara konvensional
maupun syariah. Bisnis bank umum berkaitan
erat dengan fungsi intermediasi yakni sebagai
perantara pihak berkelebihan (surplus) likuiditas
dengan yang kekurangan (defisit) baik individu
maupun lembaga. Pihak surplus likuiditas
berhubungan dengan bank umum melalui penem-
patan dananya di produk simpanan berupa
tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito
maupun giro. Sedangkan pihak defisit likuiditas
sebagai peminjam melalui produk kredit dan
pembiayaan lainnya.

Selain produk simpanan dan pinjaman, bank
umum juga memiliki produk investasi lain seperti
derivatif, emas, mata uang asing, saham, reksa-
dana dan lain - lain. Masyarakat juga dapat
mempercayakan penyimpanan barang-barang
berharga miliknya melalui layanan persewaan
safe deposit box.

Bank umum juga sebagai sarana lalu lintas
pembayaran (transaksi komersial dan transaksi
finansial) dari pembayar kepada penerima,
menerbitkan surat pengakuan utang, membeli,
menjual, atau menjamin atas risiko sendiri
maupun untuk kepentingan dan atas perintah
nasabahnya berupa surat-surat wesel, kertas
perbendahataan negara dan surat jaminan
pemerintah, sertifikat bank indonesia (SBl),
obligasi serta surat dagang berjangka.

Kemudian bank umum juga melakukan
kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan
kegiatan wali amanat. Anjak piutang (factoring) ilu
adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembelian piutang dagang jangka pendek suatu
perusahaan berikut pengurusan atas piutang
tersebut.

Selain itu, bank umum (kategori bank
devisa) dapat melakukan kegiatan dalam valuta
asing, melakukan kegiatan penyertaan modal
pada bank atau perusahaan di bidang keuangan,
seperti sewa guna usaha (leasing), modal
ventura, perusahaan efek, asuransi serta
lembaga kliring, melakukan penyertaan modal
sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
kredit atau kegagalan pembiayaan serta bertindak
sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.
Kemudian bank umum juga menerbitkan surat
berharga (surat pengakuan utang), wesel, saham
obligasi, sekuritas kredit atau derivatifnya atau
suatu kewajiban dari penerbit untuk diperdagang-
kan di pasar modal dan pasar uang.

Ada pula bank umum yang menjalankan
roda bisnisnya dengan konsep syariah. Sistem
syariah dalam perbankan diartikan sebagai
konsep yang berlandaskan prinsip-prinsip agama
lslam. Sistem ekonomi syariah ini mengutamakan
keadilan sosial dan ekonomi, yang seimbang
antara materi dan spiritual. Prinsip syariah ini

adalah kesesuaian dengan tuntunan Quran dan
Hadist yang ditafsirkan oleh ulama. Karakteristik
bank syariah adalah bagi hasil yaitu loss dan profit
sharing berlandaskan prinsip keadilan dan ke-
seimbangan, kemaslahatan, universalisme serta
tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan
obyek yang haram.

Ada beberapa prinsip pokok dalam opera-
sional bisnis di bank syariah dalam hal menerima
simpanan yaitu : a) prinsip wadi'ah yad dhamanah
untuk produk rekening giro. Pada prinsip ini, pihak
yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutu-
han harta titipan sehingga boleh memanfaatkan
harta titipan tersebut; b) prinsip mudharabah,
penyimpan bertindak sebagai pemilik modal dan
bank sebagai pengelola. Dana tersebut diguna-
kan bank untuk melakukan murabahah di mana
hasil usaha akan dibagihasilkan berdasarkan
nisbah (pembagian) yang disepakati. Prinsip
mudharabah diaplikasikan pada produk tabungan/
deposito berjangka.

Berdasarkan tujuan penggunaannya,
produk pembiayaan syariah terbagi empat, yaitu:
a) prinsip jual beli (ba'i) sehubungan aktifitas
perpindahan kepemilikan barang atau benda
(transfer of property). Keuntungan bank ditentu-
kan di depan menjadi harga barang yang dijual.
Ba'i ini terbagi tiga pula yaitu ba'i al-murabahah,
ba'i as-salam dan ba'i al-isthisna; b) prinsip sewa
(ijarah). Objek transaksi pada ijarah adalah jasa.
Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual
barang yang disewakannya kepada nasabah
dengan nilai sewa dan harga jual disepakati pada
awal perjanjian; c) prinsip bagi hasil (syirkah).
Prinsip ini menjelaskan tentang tatacara
pembagian hasil antara penyedia dana dan
pengelola dana. Prinsip bagi hasil mengacu pada
empat jenis akad utama, yaitu al-musyarakah,
al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah:
d) pembiayaan dengan akad pelengkap. Prinsip
ini merupakan seluruh layanan non-pembiayaan
yang diberikan bank meliputi al-wakalah,
al-kafalah, al-hawalah, ar-rahn, al-qardh, sharf
dan al-wadiah.

Al-wakalah adalah penyerahan mandat dari
satu pihak kepada pihak lain. Mandat tersebut
harus dilaksanakan sesuai kesepakatan pihak
pemberi mandat. Al-kafalah adalah jaminan yang
diserahkan penanggung (pengalihan) kepada
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak
kedua atau yang ditanggung. Al-hawalah adalah
transaksi mengalihkan utang piutang. Ar-rahn
adalah kegiatan menahan salah satu harta milik
pihak peminjam sebagai jaminan atas pemin-
jaman yang diterimanya. Ar-qardh adalah pembe-
rian pinjaman dari bank kepada nasabah yang
dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti
dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan
untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Sharf
adalah layanan jasa perbankan jual beli valas
sejalan dengan prinsip sharf. Pada prinsip sharf,
penyerahannya objek transaksi harus dilakukan
pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau
kurs beli yang berlaku (transaksi spof). Al-ijarah
menjadi landasan syariah untuk produk
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pembiayaan, yaitu sewa cicil, dan menjadi prinsip
dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layan-
an penyewaan kotak simpanan (safe deposit box).
Al-wadiah menjadi landasan syariah produk tabungan,
termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa
tata laksana administrasi dokumen (custodian).

Bank Perkreditan Rakyat
Bank perkreditan rakyat (BPR) dikenal melayani

golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah.
Lokasi keberadaan BPR umumnya banyak dijumpai di
setiap tempat yang tersebar di seluruh wilayah lndone-
sia. BPR adalah bank yang kegiatan usahanya dilaku-
kan secara konvensional atau menurut prinsip syariah
tetapi tidak boleh melakukan jasa lintas pembayaran.
BPR mendapatkan simpanan hanya dalam bentuk
deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain-
nya yang dipersamakan dengan itu.

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan
kredit kepada paru pengusaha mikro, kecil dan
menengah, tetapi juga menerima simpanan dari
masyarakat. Adapun beberapa layanan produk BPR
kepada nasabahnya yaitu tabungan, deposito dan
kredit. BPR juga dapat menyediakan pembiayaan bagi
nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, menempat-
kan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia
(SBl), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan
tabungan pada bank lain. Akan tetapi BPR tidak boleh
melakukan aktifitas menerima simpanan berupa giro,
kegiatan usaha dalam valuta asing dan melakukan
usaha perasuransian. Dengan prinsip 3T, yaitu tepat
waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, BPR menjadi pili-
han alternatif bagi pengguna jasa bank. Proses kredit-
nya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana,
dan sangat mengerti kebutuhan nasabah menjadi
bagian dari penilaian yang sudah melekat pada
keberadaan BPR.

Pasar Uang
Pasar uang (money market) merupakan per-

temuan demand dan supply dalam suatu pasar yang
abstrak untuk memperoleh dana jangka pendek.
Demand terhadap pasar uang terkait dengan kebutu-
han pengembangan bisnis dalam pertimbangan yang
dapat dikembalikan dalam jangka waktu paling singkat
t hari dan paling lama tidak lebih dari 1 tahun. Seder-
hananya individu atau perusahaan yang membutuh-
kan dana mengajukan permintaan di pasar uang yang
abstrak (dikelola oleh lembaga biasanya bank) atau
melalui upaya menjual surat utang dan surat berharga
lainnya di pasar uang untuk mendapatkan uang. Jenis
transanksi di pasar uang antara lain call money, serti-
fikat bank indonesia (SBl), surat berharga pasar uang
(SBPU), sertifikat deposito, banker's acceptance.

Sebagaimana dikatakan bahwa pelaku pasar
uang biasanya adalah pihak perbankan, perusahaan
dan individu, baik bertindak sebagai investor (supplier)
maupun pengguna (demander) sebagai konsekuensi
dariaktifitas kliring perbankan. Kliring itu sendiri adalah
salah satu metode transfer uang antar rekening antar
bank sehingga peristiwa kliring ini akan berdampak
pada arus kas dari suatu bank. Apabila nilai total
warkat yang masuk ke pembukuan suatu bank nilainya
lebih besar dari warkat yang dikeluarkan maka bank
kondisi bank disebut menang kliring, dan sebaliknya

bank dinyatakan kalah kliring jika nilai warkat keluar
lebih besar nilainya dariwarkat masuk.

Bagi perbankan biasanya menggunakan pasar
uang untuk mendapatkan dana untuk keperluan me-
nyeimbangkan neraca yang tekor akibat peristiwa
kalah kliring. Tetapi bagi bank menang kliring ini bisa
menjadi pintu lain menda- patkan keuntungan dengan
beftindak di pasar uang sebagai investor untuk meng-
investasikan kelebihan dana karena menang kliring.
Bagi perusahaan dan perorangan, masuk ke pasar
uang untuk mendapatkan dana sebagai pilihan
alternatif dari berbagai lembaga keuangan yang ada
secara cepat tanpa banyak persyaratan.

Pasar Valuta Asing
Pasar valuta asing (valas) merupakan salah

satu jenis pasar uang yang memperdagangkan
(komoditasnya) adalah mata uang suatu negara ter-
hadap mata uang negara lainnya. Dalam hal ini bisa
merupakan transaksivalas antara rupiah dengan valas
atau sebaliknya dan bisa juga merupakan transaksi
antar valas selain rupiha dengan valas lainnya. Melihat
karakternya maka dapat dikatakan bahwa pasar valas
ini berfungsi sebagai alat penukaran kegiatan perda-
gangan internasional yaitu ekspor dan impor barang
atau sebagai alat pembayaran internasional seperti
kegiatan pembayaran hutang luar negeri. Selain itu
pasar valas juga berfungsi ajang spekulasi untuk
mencari keuntungan.

Transaksi di pasar valas aktif dan dinamis
selama 24 jam setiap hari, kecuali pada hari libur
nasional di negara yang mata uangnya diperdagang-
kan. Meski demikian, stabilitas perdagangan di pasar
valas dijaga oleh bank-bank sentral yang juga merupa-
kan pelaku utama dan memiliki peran menjaga keper-
cayaan pasar (market confident).

Pasar valas memiliki 4 jenis transaksi, yaitu
spot, forward, swap dan options. Transaksi spot
adalah pertukaran dua valuta berbeda dengan level
harga yang disepakati kedua belah pihak dengan
jangka waktu penyerahan dana dua hari kerja setelah
transaksi. Transaksi ini terbagi dua jenis yakni
transaksi today (tod) yakni penyerahan objek di hari
terjadinya transaksi dan transaksi tomorrow (tom) atau
yakni penyerahan objek pada hari setelah terjadinya
transaksi. Kemudian transakasi forward atau penyele-
saian kontrak transaksi atau pengiriman dana lebih
dari dua hari kerja. Pada transaksi forward, kedua
belah pihak sepakat menukarkan dua jenis mata uang
pada waktu tertentu di masa mendatang dengan harga
kurs yang telah ditetapkan pada kontrak (kurs
forward) Berikutnya adalah transaksi swap yakni
transaksi pembelian dan penjualan bersamaan dua
mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli
dan menjual kembali secara tunai dan tunggak. Dalam
praktiknya transaksi swap dapat berdasarkan pertu-
karan dua valas berbeda (currency swap) dan pertu-
karan suku bunga (interest rate swap). Terakhir tran-
sakasi option yaknitransaksi untuk membeliatau men-
jual hak opsi dan merupakan sebuah kontrak kesepak-
atan penjual dan pembeli hak opsi untuk membeli atau
menjual sejumlah valuta tertentu pada tingkat harga
tertentu di masa yang akan datang. Kontrak opsi di-
bedakan menjadi dua macam, yaitu calloption sebagai
hak beli dan put option sebagai hak jual.
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Pelaku di pasar valas adalah pertama, dealer
bank-bank dan non bank yang beroperasi di pasar
antar bank dan nasabah. Dealer ini melakukan tran-
saksi beli dan jual valas dengan motif keuntungan
selisih harga. Kedua, perusahaan atau individu.
Kelompok ini yaitu para importir, investor internasional,
perusahaan multinasional yang membutuhkan valas
untuk pembayaran transaksi internasional. Ketiga,
spekulator dan arbitrase yang membeli valas tertentu
untuk dijual kembali bermotif keuntungan selisih
harga. Keempat, bank sentral yang melakukan jual beli
valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar
mata uangnya (intervensi pasar). Terakhir, pialang
(perantara) penawaran dan permintaan terhadap mata
uang tertentu.

Pasar Modal (Capital Marketl
Pasar modal merupakan kegiatan yang ber-

hubungan dengan penawaran umum dan perda-
gangan efek. lni menjadi tempat bertemunya produk
berupa efek (surat berharga, saham dan obligasi/surat
hutang) yang diterbitkan oleh perusahaan yang sudah
menjadi milik publik dari sisi demand dengan individu,
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek
sebagai perantara serta pembeli modal dari sisi
supply. Pasar modal menyediakan alternatif investasi
bagi para investor seperti menabung di bank, membeli
emas, asuransi, tanah dan bangunan dan sebagainya.
Seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar
modal biasanya berdurasi jangka panjang.

Pelaku pasar modal adalah perusahaan
(emiten) yang akan melakukan penjualan surat-surat
berharga atau melakukan emisi di bursa. Emiten
memiliki berbagai tujuan seperti perluasan usaha,
memperbaiki struktur modal dan mengadakan pengali-
han pemegang saham. Pelaku berikutnya adalah pe-
modal (investor) yang membeli produk penawaran
emiten baik untuk tujuan meraih keuntungan melalui
berjualan saham (capital gain), aktivitas perusahaan
atau bahkan untuk tujuan menguasai kepemilikan
saham perusahaan. Selain emiten dan investor, di
pasar saham juga terdapat lembaga penunjang
(underwriter) yang mendukung kelancaran beropera-
sinya pasar modal. Kemudian terakhir ada broker dan
dealer sebagai perantara emiten dan investor dalam
memperoleh informasi tentang emiten dan melakukan
penjualan efek kepada investor.

Bagi emiten, pasar modal membawa manfaat
sebagai sarana menghimpun dana tambahan untuk
kepentingan operasional dan pengembangan perusa-
haan. Adapun sifat dana yang diperoleh di pasar
modal yaitu dapat diterima sekaligus jika sukses di
pasar perdana, tidak ada kewajiban mengikuti keten-
tuan penggunaan dana (convenant), menaikkan
solvabilitas dan citra perusahaan serta mengurangi
ketergantungan terhadap bank. Sementara manfaat
pasar modal bagi investor adalah keuntungan peng-
investasian dana mengikuti pertumbuhan perusahaan,
memperoleh dividen (saham) dan bunga (obligasi),
serta dapat sekaligus melakukan investasi dalam
beberapa instrumen.

Pasar modal terbagi menjadi pasar perdana
(primary market) dan pasar sekunder (secondary
market). Pasar perdana adalah peristiwa ketika
penawaran saham dilakukan pertama kali dari emiten

kepada para pemodal selama waktu (sekurang-
kurangnya 6 hari kerja) yang ditetapkan oleh pihak
penerbit (issuer). Harga saham di pasar perdana diten-
tukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go
public berdasarkan analisis fundamental perusahaan
terhadap bersangkutan.

Sedangkan pasar sekunder (secondary market)
adalah transaksi jual-beli saham yang telah melewati
masa penawaran saham di pasar perdana atau efek
yang diperdagangkan telah dicatat di bursa. Dengan
adanya pasar sekunder para investor dapat membeli
dan menjual efek setiap saat. Waktu yang diberikan
oleh regulator bursa dari penerbitan ijin emisidiberikan
hingga dicatatkan di bursa biasanya selambat-lambat-
nya 90 hari. Sedangkan manfaat bagi perusahaan,
pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk
menghimpun investor lembaga dan perseorangan.

Beberapa instrumen yang diperdagangkan di
pasar modal yaitu 1) Saham yaitu surat tanda bukti
kepemilikan atas aset-aset perusahaan, 2) Obligasi,
yaitu sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan
perusahaan, yang menyatakan bahwa investor seba-
gai pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah
uang kepada perusahaan, 3) Rekdasana, yaitu serti-
fikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan
sejumlah dana kepada perusahaan redaksana untuk
dikelola oleh manajer investasi profesional, agar di-
gunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar
modal maupun di pasar uang, 4) lnstrumen derivatif
yakni sekuritas turunan dari suatu sekuritas lain,
sehingga nilainya tergantung dari harga sekuritas lain.
Ada beberapa jenis instrumen derivatif, diantaranya
waran, bukti right (right issue), opsi dan future.

Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha

yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal. Jenis lembaga
pembiayaan ini terdiri atas perusahaan pembiayaan,
perusahaan modal ventura dan perusahaan pembi-
ayaan infrastruktur. Adapun aktifitas perusahaan
pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), anjak
piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu
kredit. Kemudian aktifitas perusahaan modal ventura
adalah pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu
perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan
(investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam
bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembe-
lian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasar-
kan pembagian atas hasil usaha. Sedangkan aktifitas
perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah berupa
penyediaan dana pada proyek infrastruktur meliputi
pemberian pinjaman langsung, refinancing atas
infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain dan pembe-
rian pinjaman subordinasi (subordlnated loans).

Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
Pembiayaan konsumen (consumer finance)

adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pemba-
yaran secara angsuran. Dalam melaksanakan kegia-
tan usaha dan dalam mengelola risiko, perusahaan
pembiayaan konsumen melakukan pengaturan
jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen.
Pihak yang terkait dengan lembaga ini antara lain
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perusahaan pembiayaan yang bertindak selaku
kreditor dana, konsumen atau pengguna barang/jasa,
serta suplier (penjual) yakni perusahaan/pihak yang
menjual atau menyediakan barang-barang keperluan
konsumen. Hubungan antara perusahaan pembiayaan
konsumen dengan konsumen diatur dalam perjanjian
kedua belah pihak dan disepakati bersama. Beberapa
produk yang lazim sebagai objek aktivitas pembiayaan
konsumen antara lain kendaraan bermotor, elektronik,
home appliances, furniture dan lain-lain.

Sewa Guna Usaha (Leasingl
Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal
baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi
(finance /ease) maupun tanpa hak opsi (operating
lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha
(/essee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan
pembayaran secara angsuran. Leasing menyediakan
pembiayaan pinjaman produk dengan jangka
menengah dan memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam memiliki barang modal yang tidak
terjangkau harga kontan.

Secara umum, ada dua produk familiar yang
terdapat pada perusahaan leasing di lndonesia.
Pertama sewa barang modal dimana lessor membeli
tunai suatu barang yang dibutuhkan konsumen
kepada supplier. kemudian, barang tersebut disewa-
kan kepada konsumen. Konsumen wajib membayar
barang modal tersebut secara kredit. Sebelum
melunasi cicilan atas barang tersebut, maka barang
tersebut adalah milik /essor dan bukti kepemilikan
barang tersebutpun dipegang/disimpan oleh /essor
sebagaijaminan. Kedua fasilitas pinjam dana, dimana
konsumen dapat meminjam sejumlah dana kepada
leasing untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan,
renovasi rumah, biaya pernikahan dan keperluan
konsumtif lainnya. Namun, konsumen mesti menye-
diakan agunan kepada leasing, bisa berupa sertifikat
rumah dan lainnya.

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam
institusi leasing ini yakni lessor sebagai perusahaan
sewa guna usaha atau pihak yang memiliki hak
kepemilikan atas barang. Lalu ada lessee yang
merupakan perusahaan atau pihak pemakai barang
objek leasing yang bisa memiliki hak opsi pada akhir
perjanjian. Selanjutnya ada supplier yakni pihak
penjual barang objek leasing. Selanjutnya ada bank
yang merupakan kreditor yang tidak terlibat secara
langsung dalam kontrak. Terakhir ada lembaga
asuransi yang menjamin tanggungan risiko leasing.

Lembaga Pembiayaan Ekspor lndonesia (LPEI)
Lembaga pembiayaan ekspor lndonesia (LPEI)

adalah lembaga keuangan non-bank yang salah satu
kegiatannya memberikan pembiayaan kepada
eksportir. Bentuk produk LPEI berupa pembiayaan
berupa kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, penjaminan dan/atau asuransi yang
diberikan kepada badan usaha dana perorangan baik
berbentuk badan hukum maupun tidak. lni merupakan
amanah UU yang menyediakan LPEI untuk memberi
penyediaan bantuan dalam rangka ekspor secara
langsung maupun pembiayaan transaksi atau proyek
yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh
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perbankan tetapi mempunyai prospek untuk peningka-
tan ekspor nasional. Di sisi lain, keberadaan LPEI ditu-
jukan guna membantu mengatasi hambatan bank atau
lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan
bagi eksportir potensial dan penting dalam perkem-
bangan ekonomi lndonesia.

Pembiayaan yang diberikan LPEI berupa pembi-
ayaan modal kerja dan/atau investasi. Penjaminan ini
meliputi penjaminan bagi eksportir lndonesia atas
pembayaran yang diterima dari pembeli barang
dan/atau jasa di luar negeri dan juga penjaminan bagi
importir barang dan jasa lndonesia di luar negeri atas
pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan
kepada ekspoftir lndonesia untuk pembiayaan kontrak
ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau
pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh
suatu perusahaan lndonesia.

Adapun asuransi dimaksud dapat diberikan
dalam bentuk asuransi atas risiko kegagalan ekspor,
risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang
dilakukan oleh perusahaan lndonesia di luar negeri
dan/atau atas risiko politik di suatu negara yang
menjaditujuan ekspor.

Lembaga Asuransi
Asuransi adalah penjaminan resiko ketidakpas-

tian baik terhadap orang maupun barang. Tindakan
penjaminan resiko ini dilakukan oleh perusahaan
asuransi yang menerima pembayaran setoran bulanan
(premi) sebagai imbalan untuk memberikan penggan-
tian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa
yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang
didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau
pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertang-
gung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Penjaminan ini disepakati bersama antara pihak
yang meminta jaminan (nasabah/pemegang polis)
dengan pihak penjamin (perusahaan asuransi) secara
tertulis (kontrak) dengan berbagai kondisi. Kesepaka-
tan dalam perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan
asuransi dan pemegang polis menjadi dasar perusa-
haan untuk menerima pembayaran premi dari
nasabah. Normalnya akan terdapat rasionalitas
matematis sebagai dasar perhitungan besaran premi
yang harus dibayarkan nasabah untuk mendapatkan
pembayaran tanggungan atas resiko peristiwa yang
diminta nasabah maupun yang ditawarkan perusa-
haan asuransi. lntinya, semakin berat resiko maka
semakin besar beban yang akan dibayarkan perusa-
haan asuransi disaat peristiwa tanggungan terjadi dan
karena itu pula si nasabah diwajibkan membayar
premi bulanan dengan jumlah yang besar pula.

Dana Pensiun
Dana Pensiun adalah badan hukum yang

mengelola dan menjalankan program yang menjanji-
kan manfaat pensiun. Lembaga ini terbagi menjadi
dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun
lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja
adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau



badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri,
untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat
pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepen-
tingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai
peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap
pemberi kerja maupun berdasarkan skema keun-
tungan dari perusahaan. Sedangkan dana pensiun
lembaga keuangan adalah dana pensiun yang
dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa
untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti
bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja
mandiriyang terpisah daridana pensiun pemberi kerja
bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa
yang bersangkutan.

Lembaga Keuangan Mikro
Melihat masih adanya celah kebutuhan komu-

nitas yakni penjangkauan kelompok masyarakat
ekonomi lemah dan masyarakat kurang terdidik, di
tengah masyarakat telah tumbuh pula lembaga-lem-
baga keuangan mandiri dengan permodalan kecil
dan khusus melayani jenis-jenis usaha kecil dan
rumah tangga. Lembaga keuangan ini kemudian
dikenal dengan lembaga keuangan mikro (LKM).
Dalam perkembangannya kemudian pemerintah juga
turut masuk di sektor ini dengan mendirikan LKM.

LKM adalah lembaga keuangan yang khusus
didirikan untuk memberikan jasa pengembangan
usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui
pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro
kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan
simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi
pengembangan usaha yang tidak semata-mata
mencari keuntungan. Kegiatan usaha tersebut dapat
dilakukan secara konvensional atau berdasarkan
prinsip syariah. LKM juga dapat melakukan kegiatan
berbasis fee menurut ketentuan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan. Namun sesuai
dengan perizinannya, LKM initidak boleh melakukan
kegiatan usaha menerima simpanan berupa giro dan
ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan
kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan usaha
perasuransian sebagai penanggung serta kegiatan
lain.

F i n an ci al Tech n ology (F i ntechl
Lembaga keuangan paling mutakhir adalah

financialtechnology (fintech). Lembaga istilah ini mer-
upakan terobosan baru pada bidang jasa finansial
yang melibatkan teknologicanggih sehingga sering di-
pandang sebagai perpaduan layanan keuangan dan
teknologi informasi. Perusahaan baru muncul (staftup)
ini menciptakan fitur-fitur canggih untuk mendukung
pelayanan finansial semakin cepat, praktis dan
mudah. Dengan demikian secara sederhana fintech
menjadi sarana pendanaan alternatif dan mudah
karena cukup dengan mengisi data-data secara
online.

Ada beberapa jenis fintech yang berkembang di
lndonesia seperti payment, clearing dan setf/emenf. lni
biasanya digunakan untuk transaksi berbagai
merchant, seperti transportasi umum atau ojek online.
Kemudian ada market aggregator, yang berperan
sebagai pembanding suatu produk keuangan. Fintech
ini akan mengumpulkan berbagai informasi dan data

finansial yang akan dijadikan sebagai referensi oleh
pengguna sebelum memilih produk keuangan yang
tepat. Selanjutnya ada rlsk dan investment manage-
ment. Fintech ini mempunyai konsep awal seperti se-
orang financial planner dalam bentuk digital. Fungsinya
adalah untuk melakukan perencanaan keuangan
secara lebih praktis dan mudah. Terakhir crowdfunding
yang mempertemukan pihak pembutuh dana dengan
pihak lain yang akan pemberi dana.
Fintech kemudian diterapkan dalam perusahaan dan
industri keuangan yang melayani mobile payment
yakni aktifitas pembayaran memanfaatkan aplikasi
seluler. Ada robo advisor yang berfungsi sebagai
penasihat keuangan berbasis digital yang mengguna-
kan teknologi artificial intelligence dan machine
learning dalam rangka membantu penggunanya dalam
mengelola investasi dana berdasarkan risiko, jumlah
investasi dan tujuan investasinya. Ada pula insurtech
oleh industri asuransi demi meningkatkan efisiensi,
mengurangi biaya, meningkatkan penilaian risiko, serta
memberikan pengalaman yang lebih baik pada
kliennya. Terakhir ada digital lending and credit yakni
aktifitas pinjaman dana tanpa harus terlibat dalam bank
tradisional.
Untuk yang terakhir ini (digitallending and credit), pem-
beritaan negatif dari kasus-kasus pinjaman online
(pinjol) bermasalah sepatutnya menjadi pelajaran
pengguna gadget untuk lebih bijaksana dalam me-
nyikapi keberadaan lembaga pinjol yang ada agar tidak
terjebak ke dalam masalah.
Demikian beberapa jenis dan bentuk dari lembaga
keuangan baik bank maupun bukan bank. Memang in-
formasinya masih sangat dasar, akan tetapi untuk
tujuan memberikan pengenalan, ini sudah lebih dari
cukup. Mudah-mudahan ada kesempatan dan ruang
selanjutnya bagi penulis untuk memberikan rincian dan
analisis mendalam darisetiap lembaga keuangan yang
ada baik bank maupun bukan bank. Terimakasih.r
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Sosial Eonomi Dan Pemerintahan

Bappeda Kota Tanjungbalai

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat besaran tingkat ketimpangan wilayah, pengaruh pengeluaran pemerintah,
sumber daya alam, dan investasiterhadap ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, serta
hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama periode tahun
2010-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis lndeks Williamson

untuk mengukur ketimpangan pembangunan, Regresidengan menggunakan data paneldisebut model regresidata panel
Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan

sumber daya alam terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Utara periode tahun 2010-2019. Kemudian menggunakan
korelasi product moment dan Regresion Curve Estimation untuk melihat hubungan ketimpangan dan pertumbnuhan ekono-
mi. Hasilpenelitian menujukkan Ketimpangan wilayah diProvinsi Sumatera Utara berada dalam kesenjangan leveltinggi.
Pengeluaran pemerintah, sumberdaya alam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan

investasitidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan
wilayah ternyata terdapat korelasi yang negatif sangat lemah. Dengan demikian tidak dapat digunakan untuk menjelaskan
hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2010-2019.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah.

PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah Untuk itu, sangat penting dilakukan penyelenggaraan
merupakan fenomena umum yang terjadidalam proses pem- pembangunan secara terencana dan terarah terhadap
bangunan ekonomi suatu daerah. Terjadinya ketimpangan pengurangan ketimpanganwilayah. Memahami secara me-
pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa nyeluruh persoalan ketimpangan perlu menjadi acuan dalam
implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat pada wilayah perumusan perencanaan pembangunan, sehingga upaya
bersangukutan. Biasanya implikasi yang ditimbulkan adalah pemerataan pembangunan di lndonesia dapat tercapai.
dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat Daerah dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi
yang dapat pula berlajut dengan implikasi politik dan keten- daripada daerah lain akan menghadapi beban baru yaitu
traman masyarakat. (Sjafrizal, 2014). daerah yang miskin disekitarnya akan berpindah kedaerah

Ketimpangan wilayah adalah konsekwensi logis dari tersebut. Hal ini terjadi karena adanya tarikan peluang
adanya proses pembangunan dan ia akan berubah sejalan kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah perkotaan
dengan tingkat perubahan proses pembangunan itu sendiri. tersebut. Permasalahan yang muncul akibat hal tersebut
Pola pembangunan dan tingkat ketimpangan dalam adalah, terjadinya kepadatan penduduk dapat meningkatkan
pembangunan yang ditemui di beberapa
negara tidaklah sama, hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor yang berbeda yang
dijumpai di negara tersebut, seperti
kepemilikan sumber daya, fasilitas yang
dimi I i ki, infrastruktu r, sejarah wilayah terse-
but, lokasi dan sebagainya
(Kurniasih,201 3).

Pertumbuhan ekonomi berpen-
garuh negatif signifikan terhadap ketimpa-
ngan wilayah artinya jika pertumbuhan
ekonomi meningkat, maka ketimpangan
wilayah berkurang demikian sebaliknya. lni
menandakan pertumbuhan ekonomi meru-
pakan syarat perlu untuk membangun
daerah tetapi bukan syarat cukup. Karena
ada faktor lain yang sangat penting yaitu
bagaimana dengan pembangunan terse-
but membuat masyarakat daerah menjadi
jauh lebih sejahtera dengan meningkatnya
pendapatan masyarakat (Kurniasih, 2013).
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tingkat pengangguran karena lapangan pekerjaan yang per kapita terbesar di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.
tersedia tidak mampu mempekerjakan seluruh penduduk 68.766.609,7lpadatahun 2019 kemudian disusulKabupaten
(Yeniwati,2013). Batubara sebesar Rp. 57.620.639,63, sedangkan PDRB

Jika dilihat dari data statistik di atas,bahwa pertumbu- per kapita Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.
han ekonomi Sumatera Utara sejak tahun 2011 cendrung 37.048.911,92Kabupaten Batubara medapat kontribusi pen-
menurun sampai 2015 dan sedikit menaik di tahun 2016. ingkatan PDRB dari PT. lnalum bersumber dari pembagian
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun pendapatan bersih ke pendapatan asli daerah atau pem-
2010-2019 masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan bagian hasil pajak. Pada gambar juga menunjukkan angka
dengan pertumbuhan ekonomi lndonesia. PDRB per kapita kabupaten dan kota masih banyak di bawah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah angka PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara.
Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku ll tentang Agenda Terdapatnya variasi PDRB per kapita ini menunjukkan ter-
Pembangunan Bidang, mengatakan bahwa pertumbuhan jadinya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di
ekonomi meningkat tajam akan terjadi sejak tahun 2016, ProvinsiSumatera Utara.
yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 Menurut Sjafrizal (2014:107), mengatakan bahwa ket
mencapai 7,1 persen, dan terus meningkat pada tahun 2018 impangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang
dan 2019 yang masing-masing ditargetkan mencapai 7,5 umum teryadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah.
persen dan 8,0 persen. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya

Namun kenyataannya, pada tahun 2017 angka perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan
pertumbuhan ekonomi indonesia hanya berada pada kisaran kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing
angka 5,1 persen, dan pertumbuhan ekonomi sumatera wilayah.
utara berada di kisaran angka 5,12 persen, dantarget dari Danawati, Bendesa dan Utama (2016) berpendapat
pertumbuhan ekonomi RPJMN 2015-2019 pada tahun 2018 bahwa, kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang
hanya tercapai 5 persen saja. tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daer-

Sjafrizal (2014:110) berpendapat bahwa analisis ah yang dapat menciptakan kesempatan kerla akan mening-
distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar katkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi belum
kelompok masyarakat, sedangkan ketimpangan pembangu- dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapa-
nan antar wilayah melihat perbedaan tingkat pembangunan tan kabupaten/kota tetap akan terjadi dan cenderung menin-
antar wilayah. Hal yang dipersoalkan di sini bukanlah perbe- gkat dan tidak lagi memberi ruang untuk masyarakat teru-
daan antar kelompok kaya dan kelompok miskin, tetapi tama berpenghasilan rendah ikut ambil bagian dalam proses
adalah antar daerah maju dan daerah terbelakang. pembangunan.

Dalam studi Jeffrey G. Williamson pada tahun Dhyatmika dan Atmanti (2013) mengatakan bahwa
1966,(Sjafrizal, 2014:110) yang pertama kali melakukan penanaman modalasing (PMA)berpengaruh positif terhadap
kajian mengenai ukuran tingkat ketimpangan
keiimpangan'pembangu- lBrutoPerKapitaKabupaten/Kota pdmbangunan.
nan antar wilayah, se- Penanaman modalasing
hingga munculah istilah
Williamson /ndex sebagai
alat untuk mengukur
keimpangan pembangu-
nan antar wilayah.
Williamson /ndex diguna-
kan untuk melihat ketim-
pangan pembangunan
antar wilayah dengan
menggunakan Produk
Domestik Regional Bruto
(PDRB) per kapita seba-
gai data dasar.

PDRB per kapita
kabupaten / kota di
Provinsi Sumatera Utara
pada gambar di atas
menunjukkan trend yang
meningkat dari tahun
2010 ke tahun 2019.
PDRB per kapita
Kabupaten Labuhan Batu,
Kabupaten Batubara,
Kabupaten Labuhan Batu
Selatan, Kabupaten

Kabupaten Nias
Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Tapanuli Tengah
Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Toba Samosir
Kabupaten Labuhanbatu
Kabupaten Asahan
Kabupaten Simalungun
Kabupaten Dairi
Kabupaten Karo
Kabupaten Deli Serdang
Kabupaten Langkat
Kabupaten Nias Selatan
Kabupaten Humbang Hasundutan
Kabupaten Pakpak Barat
Kabupaten Samosir
Kabupaten Serdang Bedagai
Kabupaten Batubara
Kabupaten Padang Lawas Utara
Kabupaten Padang Lawas
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Nias Barat
Kota Sibolga
Kota Tanjungbalai
Kota Pematangsiantar
Kota Tebing Tinggi

17.883.380,85
20.962.971,93
34.347.618,14
18.648.164,53
19.102.542,90
29.966.805,00
47.012.833,83
35.962.477,21
31 .510.549,87
23.108.408,98
34.568.495,81
32.735.982,06
28.410.906,73
13.'t94.782,00
21.773.933,27
17.416.968,84
24.556.541,89
31.462.548,99
57.620.639,63
30.'172.574,96
28.300.859,48
55.313.13'1,96
47.439.334,26
16.905.750,27
't5.053.784,59

40.745.042,24
33.045.712,63
37 646.293,76
24 050.958,21
68 766.609,7'1
29 405.725,65
19 210.085,98
24 071 .792,96
37.048.911,92

yang tidak merata antar
daerah menyebabkan
terjadinya ketimpangan
pembangunan.
Pengeluaran pemerintah
untuk pembangunan
berpengaruh negatif ter-
hadap ketimpangan
pembangunan di
Provinsi Banten. Hal ini
berarti kenaikan penge-
luaran pemerintah untuk
pembangunan dapat
mengurangi tingkat kel
impangan yang terjadi.
Sedangkan tingkat pen-
gangguran tidak berpen-
garuh terhadap ketimpa-
ngan pembangunan di
Provinsi Banten. Hal ini
disebabkan tingkat pen-
gangguran yang relatif
kecil di Provinsi Banten.
lndikator lain yang
menujukkan pola ketim-
pangan adalah distribusi
investasi, baik yang ber-
sumber dari luar negeri
maupun dalam negeri.
Berdasarkan teori
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3.887.995,00
5.017.866,00
5.761.855,00
3.850.869,00
5.780.955,00

10.176.988,00
7.857.1 1 3,00
8.065.320,00
6.812.974,00
7.593.589,00
9.594.214,00
8.107.952,00
7.452.508,00
4.251 .105,00
5.864.032,00
4.070.571,00
8.846.290,00
7.663.966,00

'19.672.216,00

3.479.380,00
3.356.540,00

10.212.617,00
9.565.185,00
3.851.851,00
3.106.083,00
8.759.806,00
9.043.279,00
8.687 762,00
8.024 751,00

LabUhan g Kota Medan 17.077.622,00
8.209.884,00sibolga ! [:::3:Hlr"idempuan 4.Ba7 2o4,oomelebihi a ji;i; b,i,i"s,"i"ri 6 877 65e,00Provinsi a suMATEna urlnl s.110.777,00

Medan memiliki PDRB Sumber: BPS, Sumatera Dalam Angka berbagaiterbitan)
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Harrod-Domar (Sukirno, 2006:271) yang pada dasarnya ber-
keyakinan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi sangat ber-
gantung pada tingkat investasi: Semakin tinggi tingkat in-
vestasi, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi
yang dicapai.

Salah satu teori yang paling klasik berkaitan pertum-
buhan ketimpangan adalah sesuatu yang ekonom sebut
sebagai kurva Kuznets. Ekonom terkenal Simon Kuznets
(Bernstei, 2013:5) mengemukakan bahwa sebagai negara
berkembang tumbuh, ke- timpangan tumbuh juga, karena
sedikit dengan tinggi- aset wakaf-pemilik tanah, misalnya
keuntungan dari kepemilikan sumber daya produktif. Kemu-
dian sebagai industrialisasi berkembang, porsi yang jauh
lebih besar dari populasi memiliki kesempatan untuk berparti-
sipasi dalam pekerlaan yang menambah nilai lebih tinggi,
yang mengurangi ketimpangan. Hasilnya adalah kurva ber-
bentuk U terbalik dengan ketimpangan pada y-axis dan
pendapatan per-kapita pada sumbu x. Sebagai pendapatan
tumbuh, distribusi awalnya menjadi lebih merata, tetapi seba-
gai manfaat produktivitas menjadi lebih luas bersama,
ketidaksetaraan berkurang.Seperti dijelaskan di atas, pem-
bangunan yang diingin- kan adalah mencapaitingkat pertum-
buhan ekonomi yang tinggidengan pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun
2010-2019, relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan per-
tumbuhan ekonomi rata-rata provinsi di lndonesia. Konsen-
trasi kegiatan ekonomi yang tinggi pada suatu wilayah akan
memungkinkan munculnya masalah ketimpangan. Per-
masalahan mendasar di Provinsi Sumatera Utara adalah,
masih banyak kabupaten/kota yang memiliki PDRB per
kapita di bawah provinsi, bahkan antar kabupaten/kota sendi-
ri terdapat perbedaan tingkat PDRB per kapita yang
menggambarkan terladinya ketimpangan antar wilayah di
Provinsi Sumatera Utara.

Dari hal tersebut diatas, ketimpangan di Wilayah
Sumatera Utara selama ini berlangsung dan benruujud dalam
berbagai bentuk, aspek atau dimensi. Adanya ketimpangan
pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara
dapat disebabkan berbagai kendala, baik dari segi APBD
atau belaja daerah, investasi, maupun potensi sumber daya
alam yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota yang tidak
sama. Tujuannya adalah untuk menganalisis faktor-faktor
yang menyebabkan ketimpangan antanrvilayah. Dengan
begitu dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam
melakukan upaya-upaya yang tepat, untuk meningkatkan
kesejahteraan sel u ruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan
pendekatan kuantitatif karena peneliti bermaksud untuk
menghilangkan subjektifitas dalam penelitian.

Dalam penelitian dipilih lndeks Williamson karena
memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu
tertentu dan melihat kecenderungan pola ketimpangan di
Sumatera Utara pada periode 2010-2019. Ketimpangan
ekonomi diukur menggunakan indikator perkembangan
PDRB per kapita. Adapun cara menghitung indeks William-
son dapat dilakukan dengan cara (Sjafrizal, 2008: 110-111):

0<v*<1

di mana:
Vw = Koefisien variasiWilliamson (lndeks Williamson);
Yi = PDRB perkapita kabupatenikota di Provinsi Sumatera Utara;
Y = PDRB Perkapita ProvinsiSumatera Utara;
fi = Jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera

Utara;
n = Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara.

lndeks ketimpangan pembangunan ekonomi ditunjuk-
kan oleh angka 0 sampai angka 1 atau 0 < Vw < 1. Semakin
mendekati 0 berarti ketimpangan semakin rendah dan se-
makin mendekati 1 ketimpangan semakin besar.

Selanjutnya untuk melihat pengaruh pengeluaran pe-
merintah, investasi, dans umberdaya alam terhadap ketimpa-
ngan digunakan regresi berganda seperti pada persamaan :

Vwit = B6 + prlogXut * BzXzt t BsXfi I ltit

di mana :

Vw = lndeks Williamson ProvinsiSumatera Utara.
X1 =Pengeluaran belanja APBD Kabupaten/Kota Se

Sumatera Utara (Rp).
X2 =Dana bagi hasil sumber daya alam terhadap total penda-

patan daerah masing-masing kabupaten/kota se
Sumatera Utara (Rp).

X3 =Tingkat investasi terhadap PDRB masing-masing
kabupaten/ kota se Sumatera Utara (Rp).

R0 = kosntanta.
R1, R2, R3= koefisien masing-masing dariXl, X2, X3
t = tahun.

U = faktor gangguan.

Metoda analisis selanjutnya adalah regresi data panel
dengan menggunakan Eviews 9. Metoda analisis tersebut
digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel penge-
luaran pemerintah, sumber daya alam, dan investasi terhadap
tingkat ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Utara. Hasil pengolahan data akan ditampilkan dalam bentuk
tabel.

Regresi dengan menggunakan data panel disebut
model regresi data panel. Untuk menganalisis pengaruh
pengeluaran pemerintah, investasi, dan sumber daya alam
terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Utara periode
2010-2019 dapat dilihat dengan menggunakan 3 (tiga)
metoda analisis yang digunakan untuk dalam mengestimasi
model regresi dengan data panel yailu Common Effect, Fixed
Effect dan Random Erfect (Widarjono, 2009: 353-368).

Untuk melihat hubungan antara ketimpangan wilayah
dengan pertumbuhan ekonomi digunakan Koefisien Korelasi
Pearson.

r: nZxY-l,xLY

[@ L 
^' 
\z *h @ >, Y 2 - (2, D2 )

dimana :

r = nilai korelasi
x = variabelx
y = variabel y

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pendekatan yang dapat digunakan untuk
mendapatkan estimasi regresidata paneldari persamaan di
atas, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model
(REM) dan Random Effect Model(REM).

Buletin Perencanaan PEMBANGUNAN
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Dengan menggunakan aplikasi startistik Eviews 9
melakuan Uji Chow untuk memilih model terbaik anatara CEM
dan FEM, dan yang terbaik adalah adalah CEM, Selanjutnya
dilakukan Uji Lagrange Multiplier(LM) untuk memilih yang ter-
baik antara CEM sdan REM, didapat hasil estimasi REM lebih
baik.

Gujarati (2012: 428-440) menjelaskan salah satu hal
yang bisa dilakukan untuk menangani multikolinearitas adalah
dengan tidak melakukan apapun, karena multikolinearitas
pada dasarnya adalah permasalahan defisiensi data dan
terkadang kita tidak memiliki pilihan terhadap data yang terse-
dia bagi analisa empiris.

Menurut Gujarati & Porter (2009), persamaan yang
memenuhi asumsi klasik hanya persamaan yang mengguna-
kan metode Generalized Least Square (GLS). Dalam eviews
model estimasi yang menggunakan metode GLS hanya
random effect model, sedangkan fixed effect dan common
erfect menggunakan OrdinanJ Least Square (OLS). Dengan
demikian perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik dalam
penelitian ini tergantung pada hasil pemilihan metode esti-
masi. Apabila berdasarkan pemilihan metode estimasi yang
sesuai untuk persamaan regresi adalah random effect, maka
tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik.

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis

Dari hasil estimasi parameter model ketimpangan
antar kabupaten/kota diperoleh nilai koefisien untuk setiap
variabel dalam penelitian, sehingga dapat dijabarkan ke
dalam persamaan sebagai berikut:

lW = 0,004390 + 0,169138 PP + 4,950477 DBH SDA
-0,017515 INV + ut

Nilai intersep atau konstanta sebesar 0,004390
menyatakan bahwa jika nilai variabel Belanja Pemerintah,
Dana Bagi Hasil Suberdaya Alam dan lnvestasi nol, maka
tingkat ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Utara menjadi sebesar 0,004390. Nilai adjusted R2 pada
Tabel 4.5 sebesar 0,14 menyatakan bahwa sekitar 14 persen
total variasi dari tingkat ketimpangan, dapat dijelaskan oleh
Belanja Pemerintah, Dana Bagi Hasil Suberdaya Alam dan
lnvestasi. Sedangkan BG persen sisanya diterangkan oleh
variabel lain di luar model.

Secara statistik variabel Pengeluaran Pemerintah
berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan di
Provinsi Sumatera Utara. Secara umum Pengeluaran Peme-
rintah berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Artinya
semakin besar pengeluaran pemerintah menyebabkan kenai-
kan tingkat ketimpangan.

Secara statistik variabel dana bagi hasil sumber daya
alam berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan di
Provinsi Sumatera Utara. Secara umum dana bagi hasil
sumber daya alam sumber daya alam berpengaruh positif ter-
hadap ketimpangan. Artinya kenaikan pendapatan yang be-
rasal dari alokasi dana bagi hasil sumber daya alam me-
nyebabkan kenaikan tingkat ketimpangan. Hasil analisis ini

berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Goderis dan
Malone (2011), meneliti bahwa pada negara sedang berkem-
bang, SDA yang melimpah khususnya minyak dan mineral
akan mengurangi tingkat ketimpangan, tetapi ketimpangan
akan meningkat kembali dalam jangka panjang jika SDA
yang tersedia berkurang. Hasil yang tidak signifikan dimung-
kinkan karena SDA yang dihasilkan tiap kabupaten/kota
relatif merata yaitu bersumber dari kehutanan. Kabupaten
Langkat merupakan penghasil minyak dan gas bumi.

Koefisien investasi sebesar -0.017515 menyatakan
bahwa dengan menganggap pengaruh dari Pengeluaran
Pemerintah, Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam adalah
konstan, maka setiap kenaikan investasi sebesar 1 persen
menyebabkan penurunan tingkat ketimpangan sebesar 1,7
persen. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis Kuznets yang
mengasumsikan bahwa kelompok pendapatan tinggi mem-
berikan kontribusi modal dan tabungan yang besar sedang-
kan modal dari kelompok lainnya sangat kecil. Dengan
demikian perbedaan dalam kemampuan menabung akan
mempengaruhi konsentrasi peningkatan proporsi pemasu-
kan dalam kelompok pendapatan tinggi. Proses ini akan
menimbulkan dampak akumulatif, yang lebih jauh akan
meningkatkan kemampuan kelompok pendapatan tinggi, dan
pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan pendapatan
pendapatan pada suatu daerah. Penelitian ini juga tidak
sejalan dengan teori Myrdal (1957 dalam Arsyad, 2005: 129)
menyebutkan bahwa adanya perpindahan modaljustru akan
menimbulkan ketidakmerataan atau terladi backwash effect.
Pada daerah-daerah berkembang permintaan barang/jasa
akan mendorong naiknya investasi sehingga meningkatkan
pendapatan. Sebaliknya pada daerah-daerah kurang
berkembang, permintaan akan investasi rendah karena
pendapatan yang rendah.

Dengan menggunakan perhitungan dari Excel di
dapat Koefisien Korelasi Pearson -0.10558, artinya terdapat
korelasi yang negatif sangat lemah antara ketimpangan
wilayah di kabupaten/kota di sumatera utara dengan pertum-
buhan ekonomi di sumatera utara. Kedua variabel mempu-
nyai arah hubungan yang negatif (semakin tinggi pertumbu-
han ekonomi maka angka indeks Williamson semakin
rendah) dan tidak signifikan. Besar hubungan pertumbuhan
ekonomi dengan indeks Williamson dapat digolongkan
sangat lemah, sehingga tidak dapat digunakan untuk men-
jelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan
pembangunan di Provinsi Sumatera Utara selama tahun
2010-2019.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

l.Ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara berada
dalam kesenjangan level tinggi. Dari tahun 2010 sampai
dengan 2019, lndeks Williamson selalu menunjukkan
angka diatas lW > 0,5. Dengan demikian tujuan pemerin-
tah dalam pemerataan pembangunan dan perekonomian
selama 10 tahun terakhir masih jauh dariyang diharapkan.

2.Ketimpangan wilayah di kabupaten/kota cukup bervariasi
selama kurun waktu tahun 2010-2019. Hal ini disebabkan
pengaruh yang signifikan terhadap Pengeluaran Pemerin-
tah, daerah dengan APBD yang besar akan mempengar-
uhi kesenjangan dengan daerah lainnya yang memiliki
APBD yang jauh di bawahnya.

Tabel Hasil Estimasi Parameter Model Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota

0 004390 0.155329 0 8767
0'169138 5.270046

-0.017515 -2.127327 0.0341
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3. Besarnya pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Sum-
berdaya Alam juga mempengaruhi tingkat ketimpangan di
wilayah Sumatera Utara. Secara umum dana bagi hasil
sumber daya alam sumber daya alam berpengaruh positif
terhadap ketimpangan. Artinya kenaikan pendapatan yang
berasal dari alokasi dana bagi hasil sumber daya alam me-
nyebabkan kenaikan tingkat ketimpangan.

4. Variabel lnvestasi tidak berpengaruh sig nifikan trhadap ket-
impangan di kabupaten/kota di provinsi sumatera utara,
bahwa besarnya investasi yang di dapat suatu daerah
tidak akan mempengaruhi daerah lainnya. Semakin besar
kredit yang dikucurkan oleh lembaga keuangan untuk
tujuan investasi maka tidak akan mempengaruhi tingkat
ketimpangan.

5.Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan
wilayah ternyata terdapat korelasi yang negatif sangat
lemah. Dengan demikian tidak dapat digunakan untuk
menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketim-
pangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara selama
tahun 2010-2019.

Saran

l.Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam penu-
lisan tesis ini. Keterbatasan peneliti adalah penggunaan
data variabel investasi. Data investasi yang dibutuhkan pe-
neliti seharusnya adalah investasi PMA dan PMDN tiap
kabupaten/kota. Tetapi peneliti tidak berhasil menemukan
data tersebut di BPS maupun di instansi terkait. Peneliti
juga tidak mampu meneliti kebenaran data indeks William-
son yang dikeluarkan Bank lndonesia tidak dapat melihat
perhitungan dasarnya.

2.Dalam menetapkan kebijakan daerah, pemerintah daerah
harus dapat memperhatikan aspek-aspek ketimpangan
antar wilayah.

3.Pemerintah daerah seharusnya lebih meningkatkan aloka-
si belanja langsung mengingat belanja langsung berpen-
garuh terhadap perkembangan pembangunan ekonomi
daerah.r
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Fokus Grup Discussion (FGD)
Penyusunan Roadmap Sistem lnovasi Daerah (SlDa)
Kota Tanjungbalai
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Senin, 15 November 2021, Bappeda Kota Tanjung-
balai menggelar Focuss Group Discussion (FGD) dalam
rangka penyusunan Roadmap SlDa (Sistem lnovasi
Daerah) dengan narasumber dari Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Balitbang) Provinsi Sumatera
Utara.

Adapun hasil FGD ini adalah penyepakatan tema
Roadmap SlDa Kota Tanjungbalai.

Peserta Rapat pada FGD ini terdiri dari Dinas
Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas
Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas
P3A dan PMK, Seluruh Camat dan Bagian Perekonomian
Setdako Tanjungbalai dan Seluruh ASN Bappeda Kota
Tanjungbalai

SlDa sendiri pada dasarnya, merupakan agenda
nasional sesuai dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN)
2005-2025 dan UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Na-
sional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan llmu
Pengetahuan dan Teknologi. Selain itu juga dipayungi
Peraturan Bersama Kemenristek Dikti No. 3 dan
Kemendagri No 36 Tahun 2012, yang saat ini sejalan
dengan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang
lnovasi Daerah. Setiap daerah harus melakukan beberapa
poin penting tentang penguatan SlDa, yaitu kebijakan
membuat tim koordinasi dan Roadmap SlDa, penataan
SlDa baik kelembagaan maupun sumberdaya SlDa,
mengembangkan SlDa melalui potensi lokal, dan melaku-
kan koordinasidan pelaporan hingga pemerintah pusat.

Dari FGD ter sebut didapat beberapa kesepakatan
antara lain :

a.Masing-masing pengusaha, pengrajin kerang-kerangan,
petani kelapa dan pengusaha olahan buah berombang
memaparkan kendala yang dihadapi dalam mengem-
bangkan usahanya. Beberapa kendala yang dihadapi
antara lain :

- Pengusaha masih belum mendapatkan pasar yang mak-
simal untuk memasarkan produknya masing-masing;

- Bahan baku untuk produk-produk yang dihasilkan
pengusaha masih terbatas dan belum ada kepastian
ketersediaan selalu ada;

- Kemasan untuk produk-produk yang dihasilkan masih
belum menunjukkan nilai jual yang bagus salah satu
contohnya belum mencantumkan label halal, BPOM
MUI dan masa kadaluarsa;

- Belum ada penelitian lebih lanjut terkait efek terhadap
tubuh dari produk olahan yang belum pernah dihasilkan
di pasaran selama ini. Contohnya buah berombang
belum ada penelitian lebih lanjut apakah ada efek bila
dikomsumsi oleh masyarakat beserta olahan nya.

b.Data-data yang diperlukan dalam rangka penyusunan
Roadmap SlDa dari beberapa OPD harap segera disam-
paikan kepada Bappeda agar penyusunan dokumen
dimaksud dapat diselesaikan tepat waktu.

Harapannya kedepan, dokumen SlDa bukan hanya
sebatas output dokumen saja tetapi menjadi kesatuan dan
komitmen bersama dalam melakukan kegiatan.r
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SOSIALISASI INDEKS INOVASI DAERAH DAN PENYUSUNAN
ROADMAP SIDa KOTA TANJUNGBALAI

lnovasi adalah penemuan baru yang ber-
beda dari yang sudah ada atau yang sudah dike-
nal sebelumnya baik berupa gagasan, metode,
atau alat. Penemuan baru yang dimaksud di-
harapkan dapat membantu dan mempermudah
manusia dalam menghadapi dan memecahkan
suatu masalah. Dampak dari diterapkan suatu
inovasi diharapkan tidak menimbulkan gangguan
berarti terhadap hal-hal positif yang berkaitan
dengannya. Suatu inovasi yang baik akan menun-jang dan mendukung kemajuan hidup
masyarakat, serta handal dalam daya guna.

lnovasi dalam proses penyelenggaraan pe-
merintah merupakan penunjang dan pendukung
pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Namun hal itu tidak akan berjalan
efektif tanpa peran berbagai lapisan masyarakat
terutama dalam menyalurkan ide-ide. lnovasi di
lingkup daerah atau disebut lnovasi Daerah di-
harapkan dapat mengakomodir ide-ide yang
belum tertuang dan mendaya gunakan ide-ide
yang sudah terdaftar dan/atau sudah memiliki hak
cipta dalam lndeks lnovasi Daerah.

Konsep lnovasi Daerah diharapkan dapat
menumbuhkan minat masyarakat dalam me-
nuangkan ide dan karya baru melalui dukungan
pemerintah daerah. Sebagai bentuk motivasi,
dalam kegiatan lnovasi Daerah diagendakan pula
Pemberian lnovative Government Award (lGA)
diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri
Republik lndonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk
mengumpulkan inovasi baru daerah yang sudah
dinilai dan sudah diuji coba, sehingga layak didaf-
tarkan sebagai bentuk sebagai hak kekayaan
intelektual bagi daerah yang menggagasnya.
Kegiatan lnovasi Daerah juga bemaksud me-
ningkatkan kerjasama pemerintah daerah dan
masyarakat dalam mengumpulkan ide-ide
sehingga bisa disandingkan dengan daerah-
daerah lain.

3 O I v"t. g / D,4,,,.tr4 zW I Z:i::i-X:.,ff+:ffi;iL:INGUNAN

Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021,
Bappeda Kota Tanjungbalai mengadakan Sosia-
lisasi lndeks lnovasi Daerah dan Penyusunan
Roadmap SlDa Kota Tanjungbalai, yang bertem-
pat di Aula Sutrisno Hadi Pemerintah Kota
Tanjungbalai.

Kegiatan ini di hadiri oleh seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai,
Dekranas, PKK, MUl, BPOM, dan Politeknik
Tanjungbalai.

Acara dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah
Kota Tanjungbalai ibu Nurmalini Marpaung,
S.Sos, M.lKom.

Selanjutnya Paparan oleh lbu Kabid lno-
vasi dan Teknologi Balitbang (lbu Martina) yang
berisi Kebijakan lnovasi Daerah. Beberapa
poin-poin penting yang disampaikan antara lain :

- lnovasi Daerah adalah semua bentuk pemba-
haruan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

- Sasaran dari lnovasi Daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melaui peningkatan pelayanan
publik, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat dan peningkata daya saing
daerah;



Rapat Koordinasi Terkait Percepatan Penyusunan
Draft Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai

Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan ZatAditif Lainnya

Pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 bertempat di

Ruang Rapat Bappeda Kota Tanjungbalai telah dilaksanakan
Rapat Koordinasi Terkait Percepatan Penyusunan Draft Pera-
turan Daerah Kota Tanjungbalai Tentang Fasilitasi Pencegahan
Penyalahg unaan Narkoti ka, Psi kotropik a dan ZalAd itif Lai n nya.

Rapat dihadiri oleh Walikota Tanjungbalai, BBN Kota
Tanjungbalai, Bappeda, Badan Kesbangpol, Bagian Hukum dan
HAM, serta OPD yang terkait dalam penyusunan draft Peraturan
Daerah Kota Tanjungbalai tentang Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya.

Tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi ini adalah untuk
meningkatkan koordinasi antara Pemko dengan BNN terkait
pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif
lainnya di Kota Tanjungbalai. Mendorong percepatan penyusunan

draft Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai tentang Fasilitasi
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Aditif Lainnya. Memperoleh masukan terkait penyusunan draft
Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai tentang Fasilitasi Pencega-
han Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan ZatAditif Lain-
nya.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan
zat aditif lainnya termasuk ke dalam komitmen Pemko dalam men-
dukung mewujudkan misi Walikota, terutama:
- Misi ke 4 yakni mewujudkan sumber daya manusia melalui

pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan
pening katan derajat kesehatan.

- Misi ke 6 yakni 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.

- Misi ke 7 yakni mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan
tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran

keluarga.
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga (APBD dan Pola
Kemitraan) antara lain:
- Peningkatan akses dan layanan pendidikan
- Peningkatan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi

masyarakat
- Peningkatan kualitas anak dan pemuda
- Peningkatan pemberdayaan keluarga
- Pemberdayaan masyarakat kelurahan di kecamatan

Perda mengenai napza ini sebenarnya sudah lama diran-
cang oleh Badan Kesbangpol karena selama ini Kota Tanjungbalai
belum memilik Perda terkait Napza. Dalam hal iniTanjungbalai ter-
masuk ketinggalan dibandingkan dengan Provinsi yang telah
memiliki Perda tentang Napza. Lem kambing juga banyak dikon-
sumsi oleh anak-anak dan ini sebenarnya sangat berbahaya.
DPRD meminta supaya lem kambing juga turut dimasukkan ke

dalam draft Perda ini. Mohon petunjuk dari BNN karena lem kam-
bing sebenarnya tidak termasuk ke dalam kategori narkotika.

Plt. Walikota Tanjungbalai H. Waris Thalib, S.Ag., M.M.
menyampaikan untuk serius mempersiapkan Perda tentang Fasili-
tasi Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA terkait bahwa
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Kota Tanjungbalai masuk dalam kategori Kurang Tanggap terh-
adap pencegahan dan penyalahgunaan Napza.Test urine kepada
warga sebagai syarat untuk pengurusan administrasi kependudu-
kan (menikah/kepengurusan NAdll). Sanksi hukum kepada warga
yang pernah terjerat kasus narkoba. Evaluasi dan tindak lanjut
Program Kelurahan Bersinar. Mengedepankan hukum kepada
warga yang pernah terjerat kasus narkoba.

Kepala BNN Kota Tanjungbalai ibu AKBP. Magdalena
Sirait, S.Si menyampaikan Komitmen untuk menjauhi narkoba
dimulai dari setiap idividu. Melakukan tes urine untuk ASN untuk
penyalahgunaan narkoba (khusus ASN yang indisipliner) secara
berkala. Untuk rehabilitasi perlu SDM yang terampil. BNN sudah
banyak melatih dokter di Puskesmas Persatuan minimal untuk
layanan rawat jalan. Sebaiknya kita tunjuk puskesmas tersebut se-
bagai fasilitas layanan rawat jalan. Anggaran untuk pencegahan

narkotika ini bisa dikolaborasikan dengan OPD terkait. Setiap se-
mester BNN ada melakukan pelaporan terkait pencegahan dan
penyalahgunaan narkotika. Pemko sebaiknya memfasilitasi pelak-

sanaan tas urine untuk ASN.
Masukan dari Pl. Kepala Bappeda Bapak Zul Abdiman,

S.Kom, MM terkait penyusunan draft ini antara lain, materi pada

Ranperda agar disinkronisasikan dengan kebijakan dalam RPJMD
dan diintegrasikan ke dalam Renja OPD masing-masing. Masukan
dan saran disampaikan secara tertulis dan langsung disampaikan
ke Badan Kesbangpol. Masukan dan saran disampaikan secara
te(ulis dan langsung disampaikan ke Badan Kesbangpol. Redaksi
disempurnakan cek dan ricek kembali, pengawasan dan evaluasi
anti narkoba harus diperkuat, pencegahan sangat penting dalam
pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya dari keluarga
masing-masing serta perkuat pondasi agama. r



Buletin PEMBANGUNAN Kota Tanjungbalai bertujuan me-
nyampaikan gagasan dan fakta yang dapat memberikan masu-
kan bagi perencanaan pembangunan, mendidik, menghibur dan,
menambah wawasan. Buletin PEMBANGUNAN Kota Tanjungb-
alaiterbit dua kali dalam setahun setiap tahunnya.

Artikel yang akan diterbitkan dalam Buletin PEMBANGU-
NAN Kota Tanjungbalai harus memenuhi ketentuan :

l.Naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublukasikan
di tempat lain dan tidak sedang diajukan ke tempat lain.

2.Tipe Artikel,
a. Artikel Ilmiah (Penelitian, Laporan Kasus) tidak boleh

lebih dari 10 halaman termasuk abstrak, daftar pustaka
dan gambar.

b. Artikel Non llmiah (Laporan, Berita, dll) tidak boleh lebih
dari 10 halaman termasuk gambar dan daftar pustaka.

3.Bentuk Artikel, Artikel disusun dan diketik dalam format Mi-
crosoft Word sebagai berikut:
a. Ukuran kertas A4.
b. Garis tepi 3 x 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.
c. Spasi per huruf 1.5.
d. Tipe huruf Times New Roman.
e. Ukuran huruf 14 Bold untuk judul dan 12 Reguler untuk

bagian lainnya.
4.JudulArtikel dan Nama Penulis, Judul harus berisi :

a. Judul artikel (tidak menggunakan singkatan, maksimal 12
kata).

b. Nama lengkap penulis.
c. Afiliasi penulis (Nama departemen dan institusi).
d. AIamat, telepon, fax, dan e-mail penulis utama untuk me-

mudahkan korespondensi.
e. Abstrak maksimal 250 kata untuk artikel penelitian

(ilmiah) dan 100 kata untuk laporan kasus.
f. Kata kunci dibatasi 3-10 kata.

5.lsi, Isi untuk artikel ilmiah meliputi Pendahuluan, Metode,
Hasil, Kesimpulan, dan Saran yang dibuat dalam bentuk sub
judul yang berurutan.. Penggunaan footnote tidak dianjurkan, lebih baik

digabung ke dalam isi artikel. Penggunaan satuan harus berdasarkan Sl (System Inter-
nationale Units). Satuan harus disingkat (contoh mg, mm) sesuai Style
Manual for Biological Sciences dan menggunakan system
metric.. Singkatan dijelaskan pada waktu penyebutan peftama
tulis di dalam kurung, dan harus dibatasi pada singkatan-
singkatan yang lazim.. Sitasi diurutkan sesuai angka untuk setiap daftar pustaka,
gambar, ilustrasi, dan tabel.. Tabel disertakan dalam file Word.. Judul harus jelas dan menggambarkan isitabelserta ditu-
lis di atas tabel.. Gambar dimasukan dalam file Word yang dikirim dan juga
dikirim dalam bentuk file lepas (JPG/PDF)

6.Daftar Pustaka,Disusun secara alfabetis dan memuat nama
pengarang, tahun, judul tulisan, judul terbitan atau majalah,
volume, nomor seri serta halaman dan kota terbit. Untuk pus-
taka yang diperoleh dari website dicantumkan tanggal diun-
duh.

Contoh Penulisan Sumber Acuan:

Jurnal
Haryudin W dan 0 Rostiana. 2009. Karakteristik Morfologi

Tanaman Cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl.). Bul. Littro.
20(1): 1-10.

Text Book
Grainge M and S Ahmed. 1988. Hand Book of PIants with Pest

Control Properties. John Wiley and Sons, New York. 470 p.

Prosiding,
Seminar Mustika I dan A Rachmat. 1994. Efikasi beberapa

macam produk cengkeh dan tanaman Iain terhadap
nematoda Iada. hlm. 49-55. Prosiding Seminar Hasil Pe-
nelitian dalam Rangka Pemanfaatan Pestisida Nabati.
Bogor, 1-2 Desember 1993.

lnternet
Ahmad Syaifudin. 2015. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

Dalam Membuat Makalah. http://tipspendidikanku.
b I o gspot. co m / 2015 / 0 4 / h a I - h a I -ya n g- pe rl u - d i pe rh ati -
kan-dalam.html, 14 April 2015.

7. Etika. Artikel yang dikirim ke redaksi harus orisinal, Segala
sumber yang digunakan wajib dicantumkan dalam kepus-
takaan. Semua penulis harus mempunyai kontribusi terh-
adap artikeltersebut dan memahami data primernya.

. Semua penulis harus ikut bertanggung jawab atas isi ar-
tikel, membacanya terlebih dahulu, dan memberikan
persetujuan untuk penerbitan artikel ini.. Segala isi dalam artikel yang ditulis adalah tanggung
jawab penulis, redaksi tidak bertanggung jawab atas pla-
giarisme, conflict of interest dan masalah lain yang ditim-
bulkan oleh isi dari artikel. Redaksi bertanggung jawab
atas kesalahan penulisan, ketidaksesuaian format, dan
hal Iain yang berhubungan dengan peninjauan artikel.

8. Artikel dikirimkan ke :


