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BAB IV 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 
 
 

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis 
merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 
dimasa datang juga terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan. Oleh karena 
itu dalam perumusan permasalahan dan isu strategis perlu adanya masukan dari 
stakeholder kabupaten/kota, provinsi dan nasional agar diperoleh konsistensi dan 
sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah. 

Bab ini merupakan bagian penting yang akan mendeskripsikan isu-isu 
strategis terkait permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Kota 
Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan yang tentunya penetapan tujuan, sasaran serta 
arah pembangunan yang dihasilkan sejalan dengan tujuan periode akhir rencana 
pembangunan jangka Panjang yakni: untuk mewujudkan ”TANJUNGBALAI MAJU, 

MADANI DAN MEMILIKI DAYA SAING”. 
 

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 
Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan yang terjadi antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara 
apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang 
dibuat.  

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk 
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan /kegagalan kinerja 
pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan 
kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang 
dimilikinya. 

 
4.1.1. Permasalahan Pokok Daerah 

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika 
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari 
kebijakan nasional/Provinsi yang bersifat mandatory. Berdasarkan analisis pemetaan 
permasalahan maka ditetapkan permasalahan pokok daerah Kota Tanjungbalai 
sebagai dasar penetapan prioritas dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan 
sebagaimana tertera pada tabel berkut: 

 
Tabel 4.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan  

Sasaran Pembangunan Daerah 

 

No Masalah Pokok Permasalahan Akar Masalah 

1 Belum optimalnya 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi dan tata kelola 
pemerintahan dan 
pelayanan publik 

- Belum optimalnya 
pencapaian 
akuntabilitas kinerja 
birokrasi 

- Belum optimalnya 
pelaksanaan sistem 
penatusahaan pengelolaan 
keuangan daerah 

   - Belum optimalnya 
pelaksanaan SAKIP 

   - Sinergitas antara indikator 
kinerja pada dokumen 
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perencanaan, pengangga-
ran dan pelaporan belum 
optimal 

   - Kualitas SDM aparatur masih 
rendah 

- Kegiatan pembinaan 
penerapan SPIP masih minim 

   - Masih rendahnya capaian 
target pembangunan daerah 

   
 

- Inovasi layanan publik masih 
rendah  

  - Belum optimalnya 
pelaksanaan 
pemenuhan Standar 
Pelayanan Minimum 
kepada masyarakat. 

- Belum maksimalnya 
sinergitas pelaksanaan 
program dan kegiatan terkait 
pemenuhan SPM  

2 Belum optimalnya 
penerapan nilai-nilai 
keimanan dan ketaqwaan di 
tengah-tengah masya-rakat 

- Belum maksimalnya 
pelaksanaan Perda 
keagamaan dan 
penanaman nilai-nilai 
keagamaan di keluarga 

- Minimnya sosialisasi dan 
kegiatan pembinaan 
keagamaan di tengah-tengah 
masyarakat 
 

   - Terbatasnya peran 
dai/penyuluh/tenaga 
keagamaan lainnya dalam 
menyampaikan nilai-nilai 
keagamaan pada tataran 
keluarga 

3 Rendahnya daya saing 
daerah 

- Rendahnya produktivitas 
daerah  

 

- Belum optimalnya kontribusi 
sektor-sektor produktif 
terhadap perekonomian 
daerah 

- Belum adanya data base 
terkait sektor sektor unggulan  

- Produktivitas UMKM masih 
rendah  

- Upaya penggalian sektor 
pariwisata sebagai daya 
ungkit perekonomian daerah 
belum optimal 

- Belum terbangunnya inovasi 
daerah 

- Rendahnya kualitas dan daya 
saing ketenagakerjaan 

  - Minimnya investasi - Dukungan regulasi dan 
Fasilitasi bagi kegiatan 
penanaman modal masih 
terbatas 

- Peningkatan produktivitas 
tenaga kerja tidak sesuai 
dengan upah yang terus 
meningkat 

- Kuantitas dan kualitas 
infrastruktur pendukung 
produksi (jalan, energy) 
masih belum mencukupi 
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4 Belum meratanya tingkat 
kesejahteraan masyarakat 

- Pendapatan masyarakat 
masih rendah 

- Pendidikan dan keterampilan 
masyarakat rendah  

- Minimnya lapangan 
pekerjaan dan kesempatan 
berusaha 

- Produktivitas kerja rendah 
- Minimnya permodalan usaha 

  - Masih tingginya angka 
kemiskinan 

- Layanan dasar bagi 
masyarakat (pendidikan, 
kesehatan, air minum dan 
sanitasi) masih terbatas 

- Rendahnya pendidikan dan 
keahlian masyarakat untuk 
berusaha secara mandiri 

- Belum maksimalnya 
pelaksanaan sinergitas 
program penanggulangan 
kemiskinan 

5 Kualitas sumberdaya 
manusia masih rendah 

- Masih rendahnya 
kualitas pendidikan 
dasar 
 

- Kualifikasi tenaga pendidik 
jenjang pendidikan dasar 
masih rendah.  

- Sarana dan prasarana masih 
membutuhkan banyak 
pembenahan 

- Distribusi guru kurang merata 
di setiap sekolah berdasar 
kompetensi. 

- Partisipasi masyarakat dalam 
pendidikan masih kurang 

  - Masih rendahnya 
kualitas derajat 
Kesehatan masyarakat  

- Rendahnya kualitas layanan 
kesehatan dasar dan rujukan 

- Minimnya sarana dan 
prasarana Kesehatan 

- Partisipasi masyarakat 
tentang pentingnya 
kesehatan dan PHBS masih 
rendah  

- Masih terdapat kasus balita 
gizi buruk 

- Cakupan Jaminan 
Kesehatan masyarakat 
masih belum optimal 

6 Minimnya fasilitasi 
infrastruktur dasar dan 
fasilitas publik lainnya untuk 
mendukung daya saing 
daerah 

- Masih rendahnya 
kuantitas dan kualitas 
sarana dan prasarana 
dasar bagi masyarakat 
dan sarana prasarana 
publik lainnya 

- Minimnya fasilitasi bagi 
mekanisme Kerjasama 
daerah dalam mengatasi 
keterbatasan pendanaan 
untuk pembangunan 
infrastruktur publik 

- Keterbatasan SDM 
pelaksana kegiatan 
pembangunan infrastruktur 

- Minimnya lahan untuk 
penyediaan infrastruktur 
publik 
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- Rendahnya partisipasi 
masyarakat terhadap 
pemeliharaan fasilitas public 

- Masih minimnya cakupan 
ketersediaan sarana dan 
prasarana dasar masyarakat 
(air minu dan sanitasi layak) 

  - Belum optimalnya 
penataan kawasan kota 
 

- Belum optimalnya 
penegakan perda RTRW 
terhadap bangunan liar dan 
pedagang kaki lima 

- Terbatasnya ketersediaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

- Masih rendahnya kesadaran 
masyarakat terhadap 
kebersihan lingkungan dan 
ketertiban umum 

  - Masih rendahnya 
Kualitas Lingkungan 
Hidup 

- Minimnya sarana dan 
prasarana pengeloaan 
sampah dan limbah 

- Minimnya kesadaran 
masyarakat terhadap PHBS 

7 Belum optimalnya 
penanganan permasalahan 
sosial dan dan 
pembangunan 
pemberdayaan masyarakat 

- Belum optimalnya 
penanganan keamanan 
dan ketertiban umum 

 

- Masih adanya potensi demo 
yang berakhir ricuh di tengah-
tengah masyarakat 
- Masih kurangnya 

pemahaman masyarakat 
tentang pendidikan politik 
dan wawasan kebangsaan.  
- Belum optimalnya cakupan 

pelayanan penegakan 
peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah  
- Terbatasnya kemampuan 

personil Satpol PP 
- Masih rendahnya peran 

masyarakat dalam 
pemeliharaan ketentraman 
dan ketertiban umum  

  - Sistem pemberda-yaan 
masyarakat belum 
optimal 

 

- Peran Lembaga 
pemberdayaan masyarakat 
dalam mendorong partisipasi 
masyarakat belum optimal 

- Rendahnya pengetahuan 
dan keterampilan 
masyarakat untuk menjadi 
mandiri 

- Belum optimalnya 
pelaksanaan pengarus-
utamaan gender  

  - Masih rendahnya 
tingkat kesejahteraan 
keluarga 

- Masih rendahnya cakupan 
PMKS yang tertangani 

- Masih belum optimalnya 
upaya perlindungan 
perempuan dan anak 
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- Masih belum optimalnya 
upaya pemberdayaan 
keluarga 

 
 
4.1.2.  Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

Permasalahan penyelenggaran urusan pemerintahan berdasarkan evaluasi 
RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut: 

4.1.2.1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 

a. Pendidikan 

- Angka putus sekolah masih tinggi meski cenderung menurun; pemerintah telah 
mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, tetapi masih terdapat 0,2 
persen siswa SD dan 2,73 persen siswa SMP yang putus sekolah, bahkan 
angka putus sekolah jenjang SMA mencapai 28,78 persen. 

- Belum meratanya akses pendidikan. (APK, APM dan angka melanjutkan 
sekolah) 

- Masih rendahnya kualifikasi guru dilihat dari tingkat pendidikannya; 
berdasarkan data eksisting dari sejumlah 691 orang guru SD, masih terdapat 
96 orang yang belum memenuhi kualifikasi D.IV/S.1, sedangkan dari sejumlah 
752 orang guru SMP terdapat 45 orang yang belum memenuhi kualifikasi 
D.IV/S.1. 

- Belum meratanya distribusi tenaga kependidikan; sekolah dengan jumlah 
peserta didik paling banyak adalah SDN 132406 sebanyak 729 orang, 
sedangkan jumlah peserta didik paling sedikit adalah SDN 138429 sebanyak 
72 orang. 

- Belum terpenuhinya guru mata pelajaran dan guru kelas untuk tingkat SD dan 
SMP baik secara kuantitas maupun kualitas. 

- Masih rendahnya kompetensi Kepala Sekolah dilihat dari kepemilikan Nomor 
Unik Kepala Sekolah; Saat ini jumlah kepala sekolah pada jenjang SD dan 
SMP sebanyak 137 orang dengan jumlah kepala sekolah yang memiliki Nomor 
Unik Kepala Sekolah sebanyak 70 orang atau sebesar 51,09 persen. 

b. Kesehatan 

- Angka harapan hidup masih rendah; angka harapan hidup Kota Tanjungbalai 
sebesar 63,27 tahun berada di bawah rata-rata usia harapan hidup provinsi 
mencapai 64,02 tahun dan secara nasional mencapai 71,47 tahun. 

- Akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan  belum terpenuhi. 
- Capaian SPM bidang Kesehatan rendah; salah satu indikator pencapai SPM 

bidang kesehatan adalah indikator Pelayanan Kesehatan pada usia 
Pendidikan dasar yang hanya mencapai 9,60 persen dan indikator Pelayanan 
Kesehatan pada usia produktif yang juga hanya mencapai 26,90 persen. 

- Kasus balita gizi buruk masih tinggi; rendahnya capaian SPM dilihat dari 
indikator Pelayanan Kesehatan balita yang hanya mencapai 51,62 persen 
menjadi salah satu faktor penyebab tingginya kasus balita gizi buruk mencapai 
34 kasus. 

- Kurang representatifnya keberadaan RSUD dalam memberikan layanan 
kesehatan  
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- Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat masih rendah; 
capaian indikator ini hanya mencapai 23,3 persen pada tahun 2020. 

- Kompetensi petugas Kesehatan masih kurang; berdasarkan data eksisting 
jumlah dokter ahli di Kota Tanjungbalai hanya mencapai 6 orang. 

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik yang 
mendukung daya saing daerah; panjang jalan dalam kondisi baik merupakan 
pendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat menghambat lancarnya arus 
barang dan jasa, capaian jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 69,70 
persen dan Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk hanya mencapai 
1,19 persen. 

- Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu dan 
berkelanjutan; ditunjukkan dengan indikator Persentase jalan yang memiliki 
trotoar dan drainase/saluran pembuangan air masih mencapai 0,20 persen. 

- Belum terpenuhinya ketersediaan RTH; secara kebutuhan kota, luas  RTH 
harus memenuhi kebutuhan sebesar 30 persen dari luas kota, Kondisi saat ini 
Kota Tanjungbalai hanya memiliki  RTH sebesar ± 20 persen dari luas kota. 

- Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang; dilihat 
masih banyak penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya 
dalam tata ruang. 

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

- Belum optimalnya penataan kawasan kumuh perkotaan; masih terdapat 
lingkungan pemukiman kumuh di Kota Tanjungbalai sebesar 23,62 persen, 
padahal permukiman yang tertata dengan baik dapat menunjang peningkatan 
kualitas ekologis, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial budaya.  

- Belum maksimalnya upaya pemenuhan perumahan layak bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah; permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi, 
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia tetapi indikator Rasio Rumah 
layak huni hanya mencapai 0,14. 

- Belum terpenuhinya ketersediaan air bersih; sumber air utama untuk mandi 
dan cuci yang berasal dari leding sebesar 9,88 persen dan sumur bor sebesar 
20,71 persen. 

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat 

- Belum adanya pengembangan sistem pengamanan lingkungan online; sistem 
ini untuk membantu petugas keamanan serta warga lingkungan untuk 
melakukan monitoring lingkungan sekitarnya dari kemungkinan gangguan 
kejahatan. Sistem ini belum ada yang terbangun karena keterbatasan 
anggaran 

- Belum optimalnya penanganan pengendalian kenyamanan dan keamanan 
lingkungan serta penegakan perda; persentase penegakan perda hanya 
mencapai 66 persen 

- Masih terbatasnya fasilitasi untuk penanganan kebakaran; jumlah armada 
pada damkar hanya berjumlah 7 buah dengan kondisi kurang laik 

- Masih tingginya angka kriminalitas; berdasarkan data dari kepolisian, jumlah 
tindakan kriminalitas yang terjadi selama tahun 2010 sebanyak 570 kasus 

- Masih minimnya peran masyarakat dalam peningkatan pendidikan politik dan 
semangat kebangsaan 
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- Masih tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba; letak posisi 
Kota Tanjungbalai yang strategis karena jalur pelabuhan sangat berpotensi 
terhadap penyaluran narkoba. Jumlah kejahatan peredaran dan 
penyalahgunaan narkoba yang berhasil diamankan aparat kepolisian selama 
tahun 2020 sebesar 148 kasus 

- Masih tingginya jumlah unjuk rasa terkait dengan kebijakan daerah dan 
permasalahan ekonomi; selama tahun 2020 tekah terjadi demonstrasi 
berkaitan politik dan ekonomi sejumlah 41 kali 

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara 
kuantitas maupun kualitas. 

- Belum optimalnya kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan 
kesiapsiagaan bencana. 

- Belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait 
penanggulangan bencana. 

- Belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki 
kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana. 

- Terbatasnya akses evakuasi karena tingkat kepadatan permukiman penduduk 
dan minimnya ruang terbuka publik. 

f. Sosial 

- Masih rendahnya cakupan layanan kepada PMKS; persentase PMKS yang 
mendapat bantuan sosial sebesar 23,51 persen 

- Kurang optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi  sosial berbasis individual  
- Belum maksimalnya kegiatan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) sebagai dasar pemberian bantuan jaminan sosial; program updating 
data terpadu kesejahteraan sosial telah direncanakan selama dua tahun 
terakhir, tetapi dibatalkan karena adanya refocusing anggaran 

- Masih terbatasnya fasilitas untuk penyandang disabilitas 
- Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung capaian indikator SPM 

bidang sosial yang memadai. 
 

4.1.2.2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 

a. Tenaga Kerja 

- Masih rendahnya lapangan kerja tersedia; berdasarkan data eksisting 
diketahui bahwa rasio daya serap tenaga kerja sebesar 8 orang tiap 
perusahaan. 

- Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi 
kebutuhan pasar kerja 

- Masih rendahnya cakupan kepemilikan jaminan sosial; persentase RT yang 
memiliki jaminan sosial jenis jaminan pensiun sebesar 6,19 persen dan 
asuransi/PHK sebesar 5,90 persen 

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

- Masih lemahnya kelembagaan PUG (Pokja/Focal Point) dan rendahnya 
pemahaman perencana dalam Menyusun PPRG 

- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 
- Belum optimalnya layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 
- Kurang optimalnya implementasi kota layak anak. 
- Belum optimalnya pemanfaatan data terpilah 
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c. Pangan  

- Semakin menurunnya ketersediaan pangan; ketersediaan pangan mengalami 
penurunan produksi dan luas panen dari sejumlah 24.067 pada tahun 2019  
menjadi 18.959 pda tahun 2020, sedangkan jumlah penduduk Kota 
Tanjungbalai setiap tahunnya mengalami peningkatan, artinya tingkat 
konsumsi masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya 

- Ketergantungan pangan pokok beras dan masih minimnya diversifikasi pangan 
- Belum optimalnya strategi stabilisasi harga bahan pokok; perubahan harga 

kebutuhan pokok masih dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, tetapi 
pada saat hari besar dapat terjadi volatile (gejolak) harga kebutuhan pokok 
rakyat 

- Minimnya pengembangan komoditi hasil pertanian yang berorientasi ekspor. 
- Semakin menyempitnya lahan pertanian aktif yang disebabkan masifnya alih 

fungsi lahan menjadi areal permukiman. 

d. Lingkungan Hidup 

- Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah 
secara terpadu; penanganan sampah di Kota Tanjungbalai masih sangat perlu 
perbaikan, pada tahun 2020 persentase sampah yang tertangani masih 
mencapai 60,37 persen 

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat serta dunia usaha dalam 
pengelolaan lingkungan hidup. 

- Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup; pencapaian kinerja 
program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencapai 58,23 
dengan kategori kurang baik 

- Belum berjalannya pemantauan kualitas lingkungan terutama terkait limbah 
yang di sungai; kondisi ini sangat mempengaruhi kondisi air sungai di Kota 
Tanjungbalai yang memiliki indeks kualitas air sebesar 55,87 dengan kategori 
kurang baik 

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dokumen 
kependudukan terutama akte nikah; persentase pasangan nikah yang memiliki 
akte nikah sebesar 56,63 persen 

- Masih rendahnya cakupan kerjasama lembaga dalam penggunaan data 
kependudukan 

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

- Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR); indikator ini untuk melihat 
keberhasilan mengendalikan penduduk melalui program KB. TFR Kota 
Tanjungbalai sebesar 2,96, artinya wanita usia subur secara rata-rata memiliki 
3 anak. 

- Belum adanya rumah data di kampung KB sehingga data yang diperoleh 
belum maksimal 

- Masih kurangnya tenaga medis yang terampil untuk pemasangan alat 
kontrasepsi MKJP (IUD dan implant) 

- Masih terbatasnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana.  
- Masih terbatasnya dukungan stakeholders dalam pelaksanaan kampung KB; 

jumlah perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam 
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pembangunan daerah melalui kampung KB 18 OPD atau sebesar 52,94 
persen 

- Belum maksimalnya fasilitasi kegiatan bagi BKB, BKR dan BKL. 

g. Perhubungan  

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana jalan; Pada tahun 2020 indikator ini 
sebesar 0,45, artinya 1 km jalan melayani 0,45 kendaraan 

- Belum optimalnya pengaturan arus lalu lintas di jalan raya; pelayanan 
keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan masih belumm 
optimal karena rendahnya ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan 

- Tidak optimalnya sarana dan prasarana perhubungan darat maupun sungai; 
setiap tahun diperlukan revitalisasi terminal penumpang dan fasilitas 
pendukung, tetapi selama lima tahun terakhir Dinas Perhubungan Kota 
Tanjungbalai meniadakan kegiatan tersebut karena keterbatasan anggaran 

h. Komunikasi dan Informatika 

- Belum sepenuhnya sistem informasi manajemen pemerintahan terintegrasi 
secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

- Belum adanya sistem respon cepat terkait aduan masyarakat terhadap 
permasalahan pembangunan daerah. 

- Masih terbatasnya akses internet di lembaga pemerintahan dan ruang publik; 
berdasarkan data eksisting proporsi RT yang memiliki akses internet hanya 
sebesar 52,01 persen 

i. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

- Belum maksimalnya pendataan dan pemetaan pelaku UMKM sebagai data 
base dalam upaya peningkatan kompetensi pelaku usaha UMKM. 

- Belum maksimalnya fasilitasi UMKM dalam mendapatkan kemudahan 
legalitas, permodalan dan kemitraan, serta pendampingan dalam 
mengembangkan produk unggulan. 

- Masih terbatasnya kemampuan UMKM dalam hal peningkatan teknologi 
produksi, peningkatan inovasi produk, design kemasan (design produk) yang 
belum memenuhi permintaan pasar, pendaftaran merek, penerapan 
manajemen mutu produk dan manajemen usaha. 

- Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah terutama 
industri produk pangan dalam mendapatkan sertifikasi halal dan SNI. 

- Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk meningkatkan UMKM 
- Belum adanya produk UMKM yang berorientasi ekspor 

j. Penanaman Modal 

- Belum optimalnya koordinasi internal dengan OPD teknis; dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya menerbitkan izin bagi pelaku usaha, Dinas P2TSP 
berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Akibat 
koordinasi yang belum optimal pengurusan perizinan sering kurang tepat 
waktu 

- Belum terintegrasinya sistem aplikasi untuk penanaman modal dan perizinan. 
- Masalah daya saing daerah yang masih perlu ditingkatkan; daya saing 

(competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan 
pembangunan ekonomi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan 
berkelanjutan. Salah satu indikator daya saing daerah dapat dilihat dari 
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Produktivitas daerah yang mengalami penurunan dari 111,15 pada tahun 2019 
menjadi 110,64 pada tahun 2020 

- Masalah insentif dan disinsentif untuk investasi; sampai saat ini Kota 
Tanjunbalai belum memiliki Peraturan Daerah yang mendukung investasi 

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha terkait OSS 

k. Kepemudaan dan Olahraga 

- Masih minimnya prestasi dibidang olahraga; prestasi olah raga yang diperoleh 
Kota Tanjungbalai pada Tahun 2020 hanya mencapai 6 cabang olah raga 
dengan 36 pertandingan 

- Masih minimnya prestasi di bidang pemuda; 
- Masih minimnya fasilitasi pembinaan pusat kreatifitas dan sanggar seni bagi 

pemuda. 

l. Persandian 

- Masih rawannya ancaman keamanan data dan informasi. 
- Belum efektifnya penanganan persandian dan keamanan informasi. 

m. Kebudayaan 

- Belum maksimalnya pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya yang ada 
di Kota Tanjungbalai. 

- Belum ada pendataan dan penetapan terhadap keberadaan cagar budaya dan 
bangunan bersejarah di Kota Tanjungbalai 

- Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan Masyarakat. 

n. Perpustakaan 

- Masih rendahnya minat baca masyarakat; Jumlah pengunjung perpustakaan 
selama lima tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 
terdapat 68.743 pengunjung menurun menjadi 13.731 pengunjung pada tahun 
2020, artinya menurun sebesar 80 persen 

- Masih terbatasnya pustakawan untuk operasional perpustakaan; seorang 
pustakawan sangat diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan dan 
pelayanan perpustakaan. Keberadaan tenaga ahli tersebut belum ada di Kota 
Tanjungbalai 

- Masih terbatasnya jumlah perpustakaan inisiatif masyarakat; keterbatasan 
pemerintah dalam menyediakan perpustakaan dan koleksi buku sangat 
terbatas, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat untuk membangun 
perpustakaan 

o. Kearsipan 

- Masih terbatasnya jumlah tenaga kearsipan; Kota Tanjungbalai tidak memiliki 
tenaga ahli dalam pengelolaan arsip 

- Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kearsipan. 
- Masih rendahnya kapasitas daerah dalam upaya penguatan data base. 
- Masih terbatasnya sarana penyimpanan arsip (depo arsip). 

 
4.1.2.3. Urusan Pilihan 

a. Kelautan dan Perikanan 

- Rendahnya pengelolaan dan pemasaran produk hasil-hasil perikanan dan 
kelautan.  
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- Belum optimalnya pemanfaatan sungai sungai sebagai lahan budidaya 
perikanan; Pada tahun 2019 indikator ini mencapai 307,90 ton turun menjadi 
220,00 ton pada tahun 2020. 

- Perlu regulasi khusus dari pemerintah pusat dan prov terkait usaha perikanan 
untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Tanjungbalai 

b. Pariwisata 

Jumlah kunjungan wisata selama lima tahun terakhir mengalami penurunan 
secara signifikan. Pada tahun 2016 indikator ini mencapai 71.233 orang menurun 
menjadi 8.221 orang pada tahun 2020. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan 
dipengaruhi oleh: 
- Masih minimnya kalender event-event pemberdayaan komunitas sebagai 

destinasi edukasi dan wisata. 
- Belum optimalnya pengembangan industri kreatif di bidang pariwisata. 
- Masih terbatasnya pengembangan dan promosi objek-objek wisata yang ada 

serta upaya menciptakan destinasi wisata baru. 
- Masalah kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata yang tersedia. 

c. Pertanian 

- Semakin menyempitnya lahan pertanian aktif yang disebabkan masifnya alih 
fungsi lahan menjadi areal permukiman. 

- Semakin menurunnya produktivitas tanaman pangan; produksi padi sawah 
pada tahun 2019 mencapai 62 kw/ha, untuk produksi ubi kayu mengalami 
penurunan signifikan dari 175 kw/ha menjadi 10 kw/ha, sedangkan untuk 
produksi jagung menurun dari 73 kw/ha menjadi 10 kw/ha. 

- Semakin rendahnya produktivitas peternakan; Populasi jenis ternak besar dan 
ternak kecil di Kota Tanjungbalai terus mengalami penurunan. Ternak besar 
mengalami penurunan dari 581 ekor menjadi 158 ekor, sedangkan ternak kecil 
menurun dari 3.569 ekor menjadi 3.342 ekor. 

- Belum adanya pertanian yang menghasilkan komoditi berorientasi ekspor 

d. Perdagangan 

- Belum optimalnya pemanfaatan dan revitalisasi pasar tradisional. 
- Belum maksimalnya penataan PKL dan UMKM; sepanjang jalan menuju pusat 

kota masih sangat banyak dijumpai PKL sehingga mengurangi keindahan dan 
kebersihan kota. 

- Belum adanya pasar tertib ukur; pembentukan pasar tertib ukur bertujuan 
untuk masyarakat konsumen memperoleh jaminan kebenaran kuanta atas 
barang yang dibeli, tetapi sampai saat ini Pemerintah Kota belum 
melaksanakan kegiatan dimaksud. 

- Pelayanan rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan yang belum 
optilmal. 

- Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. 

e. Perindustrian 

- Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan infrastruktur untuk pengembangan 
kawasan strategis industri Kota Tanjungbalai. 

- Masih terbatasnya tempat dan event kreatif serta pusat-pusat industri kecil dan 
menengah. 
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- Belum adanya ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serta 
penyediaan co-working space. 

- Belum maksimalnya usaha untuk menumbuhkan wirausaha muda. 
- Belum optimalnya usaha untuk menciptakan city branding. 

 
4.1.2.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

a. Perencanaan 

- Masih terbatasnya personil dan kemampuan teknis aparatur perencana 
perangkat daerah. 

- Masih ditemukannya ketidaksesuaian (inkonsitensi) dalam penetapan 
indikator kinerja pada dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.  

- Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. 

b. Keuangan 

- Belum maksimalnya sistem pengelolaan aset daerah. 
- Masih rendahnya fungsi manfaat aset sebagai sumber pendapatan daerah. 
- Belum optimalnya upaya untuk peningkatan PAD. 
- Belum optimalnya pengelolaan sistem keuangan yang bersih dan transparan; 

Selama lima tahun terakhir, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota 
Tanjungbalai adalah Wajar dengan Pengecualian (WDP), kecuali tahun 2018 
mendapat predikat disclaimer. 

- Masih rendahnya kapasitas SDM di perangkat daerah dalam pengelolaan 
keuangan daerah.   

c. Kepegawaian 

- Masih rendahnya kualitas ASN yang ditunjukkan dengan masih rendahnya 
indeks profesionalisme ASN tahun 2019 sebesar 51,0 dengan kategori sangat 
rendah. 

- Masih rendahnya cakupan ASN yang mengikuti Diklat struktural dan 
fungsional. 

- Terbatasnya ASN yang memenuhi standar kualifikasi memiliki sertifikat 
pelatihan/pendidikan. 

- Belum adanya standar kompetensi dan peta kebutuhan kepegawaian secara 
profesional. 

d. Penelitian dan Pengembangan 

- Belum adanya tenaga fungsional peneliti 
- Terbatasnya Anggaran Penelitian  
- Hasil penelitian belum dijadikan dasar kajian dalam pelaksanaan program 

kegiatan  

e. Fungsi Penunjang Lainnya 

1. Pengawasan 

- Belum tercukupinya SDM untuk jabatan fungsional auditor dan Pejabat 
Pengawas Urusan pemerintahan di Daerah (P2UPD). 

- Belum tercukupinya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembinaan 
dan pengawasan kepada OPD. 

- Masih kurangnya kesadaran ASN dan pihak ketiga dalam menindaklajuti 
temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal. 
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2. Pemerintahan umum 

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di 
Kecamatan dan di Kelurahan. 

- kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik.  
- Semakin memudarnya semangat gotong royong di masyarakat. 
- Masih redahnya nilai IKM terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan. 
- Database Informasi Kecamatan dan Kelurahan belum terupdate dan tertata 

rapi. 
- Masih belum optimalnya pelaksanaan SAKIP. 
- Masih minimnya inovasi pelayanan publik. 
- Belum optimalnya cakupan pelayanan pengendalian pembangunan. 
- Belum terpenuhinya jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. 
- Layanan administrasi perkantoran (persuratan) masih manual. 
- Belum maksimalnya fasilitasi layanan keprotokolan. 
- Minimnya SDM dan sarana prasarana pendukung standarisasi pelayanan 

pemerintahan di kecamatan 
- Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM). 
- Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan keagamaan 

yang bersifat strategis. 
- Masih minimnya tindak lanjut produk hukum daerah. 
- Belum optimalnya pengkoordinasian cakupan pengendalian inflasi daerah. 
- Belum optimalnya fasilitasi bagi Perusahaan Daerah. 
- Belum optimalnya fasilitasi bagi cakupan pengendalian, monitoring dan 

evaluasi kegiatan perekonomian di masyarakat. 
- Belum optimalnya sarana dan prasarana persidangan, dan ruang 

penyampaian aspirasi masyarakat. 
- Belum optimalnya akomodir penjaringan aspirasi masyarakat.  
- Belum optimalnya fasilitasi pelaporan kinerja DPRD. 

 
4.2. ISU-ISU STRATEGIS 

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal baik suatu kondisi yang berpotensi 
menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam 
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Isu 
strategis lebih berorientasi pada masa depan, Artinya bahwa jika suatu 
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi, akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan 
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka 
panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir 
penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) 
tahun mendatang.  

Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan kota sesuai 
dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang 
sudah berjalan sampai dengan saat ini, sehingga dapat digambarkan beberapa isu-
isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan RPJMD Kota 
Tanjungbalai Tahun 2021-2026. 
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4.2.1. Telaahan Isu Stategis Internasional 

Berbagai isu internasional yang bisa menjadi pertimbangan bagi penentuan 
isu strategis daerah adalah: 

 
4.2.1.1. Isu Perkembangan Ekonomi Global 

Perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai 
ketidakpastian. Berbagai tantangan peristiwa ekonomi global terjadi di sepanjang 
tahun 2019, seperti krisis utang Yunani, Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika 
Serikat seperti proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, 
proses penyesuaian (rebalancing) ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era commodity 

boom.   
Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak 

pada perekonomian Indonesia.  Ketegangan hubungan perdagangan AS-Tiongkok 
menjadi pemicu dinamika perekonomian global. Selain itu, risiko geopolitik semakin 
menambah tidak kondusifnya ekonomi global. Perundingan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa (Brexit), kerusuhan yang berkepanjangan di Hongkong, Iran dan Irak turut 
mengganggu upaya pemulihan ekonomi dunia. Kondisi global yang kurang kondusif 
tersebut menurunkan pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% pada tahun 2019, 
melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 3,6%. Namun, pada 
tahun 2020, diperkirakan kondisi perekonomian global semakin membaik dan dapat 
tumbuh sekitar 3,3%.   

Harapan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 yang lebih tinggi mulai 
terlihat pertengahan Desember 2019, ketika dilaporkan AS-China telah setuju untuk 
fase pertama damai dagang. Kondisi ini membuat IMF sedikit lebih optimis untuk 2020 
dengan pertumbuhan 3,4 persen melebihi pertumbuhan ekonomi global 3,0 persen 
seperti di tahun 2019. Seluruh lembaga internasional melakukan proyeksi bahwa 
perekonomian dunia akan lebih baik yang kemudian ditandai dengan meningkatkan 
harga minyak dunia, batubara dan komoditas. Indonesia sebagai negara eksportir 
komoditas yang dibutuhkan negara-negara di dunia ikut memproyeksikan 
pertumbuhan yang cukup tinggi menjadi 5,3% tahun 2020. 

Optimisme perbaikan ekonomi global di tahun 2020 mulai runtuh ketika 
diberitakan bahwa telah berkembangnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 
pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei, 
Cina.  Wabah Covid-19 mulai merebak ke dunia Februari 2020. Ketika wabah ini 
berjangkit di hampir seluruh negara di dunia,  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
menetapkannya menjadi pandemi pada Bulan Maret 2020.  Dampak yang dihasilkan 
dari virus corona tidak hanya meresahkan pada keselamatan nyawa manusia, 
disamping itu membawa dampak lainnya yang berimbas ke berbagai aspek yang 
seakan-akan saling mengikat menjadi satu kesatuan yaitu perekonomian. 

Dampak Virus Covid-19 (Corona) terhadap perekonomian dunia semakin 
mengkhawatirkan. Banyak negara yang sudah mengambil kebijakan menutup diri 
(lockdown) sehingga menghentikan sejumlah aktivitas ekonomi. Berhentinya aktivitas 
ekonomi ini sebagai antisipasi merebaknya virus Corona yang semakin cepat terutama 
di Eropa dan Amerika. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi global juga dijangka 
akan mengalami perlambatan yang cukup tinggi. Morgan Stanley memperkirakan 
pertumbuhan global dapat terkontraksi hingga 0,9% tahun ini atau terendah sejak 
krisis keuangan global tahun 2008-2009. Lembaga internasional lainnya Morgan 
memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 sebesar -1,1%, dan The 
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Economic Intelligent Units memproyeksikan resesi ekonomi dunia mencapai -2,2%.  
Dana Moneter Internasional (IMF) menilai pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi 
perekonomian global. Seluruh negara di dunia telah masuk ke dalam krisis. Tahun 
2020, IMF memperkirakan ekonomi global akan mengalami resesi hingga -3%. 
Proyeksi ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 sebesar 2,9%.  Sejalan 
dengan proyeksi tersebut, Asian Development Bank (ADB) juga memangkas proyeksi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 2,5% 
pada 2020 di tengah Pandemi Virus Corona. Meski Indonesia memiliki landasan makro 
ekonomi yang kuat, wabah COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah arah 
perekonomian Indonesia, dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan 
melemahnya permintaan dalam negeri. 

 

 
Gambar 4.1 

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia                             
Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19 

Sumber: IMF 

Untuk pertama kalinya sejak great depression atau depresi besar (1929 – 
1932), ekonomi serta negara-negara maju dan negara berkembang, juga negara 
dengan pertumbuhan ekonomi tinggi (emerging market), berada dalam situasi yang 
sama, yakni menghadapi resesi atau kelesuan ekonomi. Proyeksi ini dipengaruhi 
kondisi dunia yang dikepung pandemi Covid-19. Krisis yang terjadi saat ini 
menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak 
negara mengalami multikrisis, antara lain kesehatan, keuangan, dan harga komoditas 
yang anjlok. Kondisi ini kemudian menimbulkan situasi yang kompleks. Tak satu 
negara pun bisa terhindar dari krisis akibat pandemi Covid-19 ini. Negara-negara yang 
mengandalkan pariwisata, perjalanan, dan hiburan sebagai penopang pertumbuhan 
ekonomi akan menghadapi disrupsi besar. 
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Prospek perekonomian global untuk tahun 2020 masih tergantung dari 
penangangan dampak Covid-19 terhadap kesehatan telah tuntas. Jika wabah Covid-
19 dapat dituntaskan pada kuartal II 2020, maka perekonomian dunia akan membaik 
dan gelombang krisis dapat dihindari, namun jika berlanjut hingga semester II, maka 
tidak ada satupun negara di dunia yang terhindar dari krisis ekonomi. Meski demikian, 
jika pandemi bisa diatasi pada semester II-2020 dan kebijakan yang dilakukan di 
seluruh dunia efektif mencegah kebangkrutan usaha, menjaga kehilangan pekerjaan, 
dan menopang sistem keuangan, maka pertumbuhan ekonomi 2021 akan berbalik 
positif ke arah 5,8 persen. 

 
4.2.1.2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan 
Concord yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat 
integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk tiga komunitas dalam ASEAN 
Community yang disesuaikan ke dalam tiga pilar di dalam ASEAN Vision 2021, yakni 
bidang keamanan politik (ASEAN Political-Security Community), ekonomi (ASEAN 
Economic-Security Community), dan sosial budaya (ASEAN Socio-Culture 
Community). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan 
dalam ASEAN Vision 2021.  

Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun 
Blue Print MEA yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal 
dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, 
jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN 
sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan 
kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan 
infrastruktur, dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan 
ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) 
ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian 
global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar 
kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.  

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan 
negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar 
terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, 
investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan 
Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya 
saing produk dan sumberdaya manusia Indonesia. Indonesia masih harus 
mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu 
kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi 
produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. 
Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang 
jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup. 

Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat 
dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni :  
Strategi 1 : Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Strategi ini dapat 
dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk 
unggulan daerah, melalui : (1) menjalin kerjasama riset dengan universitas; (2) 
mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (3) mengembangkan 
produk daerah yang berorientasi ekspor. Kemudian dapat pula dilakukan dengan 
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upaya mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, 
melalui : (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di 
ASEAN; (2) memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan 
kerjasama dan mitra usaha dengan negara ASEAN.  
Strategi 2 : Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui : (1) 
menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses 
perijinan investasi/memulai usaha; (2) menciptakan iklim investasi yang kondusif di 
daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumberdaya manusia dan kualitas 
pelayanan dan perizinan; (3) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP); (4) meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum 
menjadi target investasi.  
Strategi 3 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat 
dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan utilisasi balai pelatihan tenaga kerja daerah; 
(2) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas 
dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional.  
Strategi 4 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat 
dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk 
pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, 
pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk 
mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia; (2) mengoptimalkan peran dan 
kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme 
Public Private Partnership (PPP).  
Strategi 5 : Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat 
dilakukan melalui sinkronisasi kerangka regulasi kebijakan dan program pusat dan 
daerah dalam menghadapi MEA. 
 
4.2.2.  Telaahan Isu Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi merupakan tahun transisi 
dari berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau tujuan 
pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan 
MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan 
berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih 
luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan 
SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: Pertumbuhan 
ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. 

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs 
mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam 
pelaksanaannya yaitu: Manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan 
yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global 
sebagai berikut : 1). Tanpa Kemiskinan (No Poverty); 2). Tanpa Kelaparan (Zero 

Hunger); 3). Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Health and Wll-being); 
4). Pendidikan Berkualitas (Quality Education); 5). Kesetaraan Gender (Gender 

Equality); 6). Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation); 7). Energi Bersih 
dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy); 8). Pertumbuhan Ekonomi dan 
Pekerjaan yang Layak (Decent Work and Economic Growth); 9). Industri, Inovasi dan 
Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure); 10). Mengurangi Kesenjangan 
(Reduced Inequalities); 11). Keberlanjutan Kota dan Komunitas (sustainable Cities and 
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Communities); 12). Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (Responsible 

Consumption and Production); 13). Aksi Terhadap Iklim (Climate Action); 14). 
Kehidupan Bawah Laut (Life Below Water); 15). Kehidupan di Darat (Life on Land); 
16). Institusi Keadilan yang Kuat dan Kedamaian (Peace, Justice and Strong 

Institutions); 17). Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnership for the Goals). 
Berdasarkan tujuan tersebut, Kota Tanjungbalai memiliki keinginan kuat 

untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dimana 
pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Rencana aksi (RENAKSI) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam 
melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah kemudian harus 
menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke 
dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di 
daerah; dan bagaimana SDGs diarus utamakan ke dalam seluruh kebijakan dan 
program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah 
menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap 
strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan di Kota Tanjungbalai. 

 
4.2.3. Telaahan Terkait Isu Nasional 

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan 
pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan 
kedepannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta 
ancaman dalam jangka panjang. Dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai, berikut 
ini adalah isu-isu nasional yang menjadi perhatian dalam perumusan RPJMD Kota 
Tanjungbalai, yaitu: 

 
4.2.3.1. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi 

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya 
dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, 
serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung 
penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya 
pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan 
dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini 
menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya 
di antara sektor pertanian, industri, dan perumahan.  

Isu lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan 
seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain, 
produksi pangan sangat juga dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan 
kehandalan sarana prasanana produksi termasuk irigasi. Ketidakpastian produksi 
menyebabkan fluktuasi harga pangan, misalnya beras rata-rata 0,6 persen per bulan. 
Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya 
tawar petani (nilai tukar petani) masih rendah yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 
2017. 

Produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan juga belum optimal 
karena masih didominasi perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi tradisional. 



RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026| IV-19  

 

Tantangan lainnya berkaitan dengan belum optimalnya kelembagaan Wilayah 
Pengelolaan Perikanan (WPP) serta belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat. 
Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan peraturan daerah yang terpisah. 
Salah satu permasalahannya berkaitan dengan belum tersedianya pedoman 
penyelerasasn RZWP3K dan RTRW Provinsi.  

Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, kondisinya saat ini dirasakan 
masih kurang efisien. Terdapat gap yang besar antara intensitas energi primer (500 
SBM/miliar Rupiah) dan energi final (325 SBM/miliar Rupiah). Selain itu, pemanfaatan 
batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri belum maksimal. DMO batubara 
saat ini baru mencapai 23,5 persen dari produksi batubara sebesar 548 juta ton pada 
tahun 2018.  

Isu-isu pengelolaan dan pemanfaatan energi lainnya yang perlu ditangani 
yaitu (1) kecukupan pasokan energi terutama gas; dan listrik untuk memenuhi 
kebutuhan sektor riil; (2) inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur energi karena 
perbedaan antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi; (3) kualitas dan 
kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa; (4) pemanfaatan energi belum 
memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas; dan (5) konsumsi energi yang 
belum efisien. Penghematan energi di sektor industri, transportasi, bangunan dan 
sarana komersial perlu terus ditingkatkan dengan potensi penghematan sekitar 30,0 
persen dari penggunaan energi saat ini. 

4.2.3.2.  Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital 

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut 
memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di 
satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas 
ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta 
memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga 
membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui 
distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui 
fintech, dan pengembangan UMKM seiring dengan berkembangnya e-commerce.  

Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi 
menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 
persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia 
diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, 
tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi 
dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak 
atas transaksi transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat 
lintas negara. 

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan Making Indonesia 

4.0. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian 
informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan. 
Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan 
peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan Industry 4.0 
sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai 
tambah industri pengolahan secara agregat dalam perekonomian.  

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup 
besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang 
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ditunjukkan oleh Network Readiness Index (NRI), Indonesia berada pada peringkat 73 
dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih 
baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia 
memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan 
pemanfaatan oleh masyarakat.  

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital 
yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola 
hidup masyarakat juga dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data World Digital 

Competitiveness Ranking tahun 2017 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 59 
dari 63 negara. Cara beradaptasi, integrasi informasi teknologi, dan kerangka 
peraturan menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat memanfaatkan 
kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. 

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan 
pengembangan SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi membawa dampak pada 
perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat 
sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan 
berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model 
usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan 
dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaataan transformasi digital bagi 
keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas 
kehidupan sosial dan lingkungan. 

4.2.3.3. Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 

Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras 
dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan 
permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam kurun 
waktu lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada jawa dan 
sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusat 
pertumbuhan ekonomi baru. 

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi 
antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah 
yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan 
melalui:  
1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah. 
2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang.  
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif.  
4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung 

ekonomi unggulan daerah.  
 
4.2.3.4. Revolusi Mental  

Revolusi mental dimaksudkan untuk mengubah cara pandang, sikap, 
perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial 
revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan 
Lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi 
integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. 
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan 
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berperan sentral dalam pembangunan nasional. Karakter dan sikap mental dapat 
menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan 
modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan 
aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk 
mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga 
mampu berkompetisi dengan negara-negara lain, 

Di era kini, revolusi mental dilaksanakan secara lebih holistik dan integratif 
yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem Pendidikan dengan 
menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam 
pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan 
pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam 
sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi 
keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui 
upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk 
mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas 
bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. 

Sedangkan lingkungan dan isu strategis terkait revolusi mental diantaranya 
meliputi: 1) Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa; 2). Belum 
optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia; 3) Belum mantapnya pendidikan 
karakter dan budi pekerti; 4) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai 
ajaran agama; 5) Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi 
dan kerukunan serta  6) Belum optimalnya peran keluarga rendahnya budaya literasi, 
inovasi, dan kreativitas. 

Khusus isu tentang masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-niai 
ajaran agama belun terpenuhinya cakupan pelayanan kegamaan yakni belum semua 
kecamatan di Indonesia memiliki KUA (82,04 persen) atau 5.820 kecamatan dari 7.094 
kecamatan. Perkiraan potensi zakat sebesar Rp 286 triliun baru terserap sebesar Rp. 
6 triliun dan Indeks Kerukunan Ummat Beragama menurun dari sebesar 75,4 di tahun 
2015 menjadi sebesar 73,8 di tahun 2019. 

4.2.4. Telaahan Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara 

Adapun isu-isu strategis Provinsi Sumatera Utara yang menjadi landasan 
dalam perumusan isu-isu strategis dan visi misi pembangunan Kota Tanjungbalai 
kedepan adalah : 

4.2.4.1. Ketimpangan 

Kondisi ketimpangan di Sumatera Utara dapat dilihat dari indikator Indeks 
Gini Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang selama 
kurun waktu 2013-2017 dan nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara selalu berada di 
bawah gini ratio nasional. Untuk tahun 2013, nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara 
sebesar 0,354 dan terjadi penurunan nilai gini ratio pada tahun 2014 menjadi 0,321. 
Akan tetapi pada tahun 2015, gini ratio Provinsi Sumatera Utara mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,336 dan kondisi ini terjadi juga pada 
tingkat nasional. Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan 
distribusi pendapatan maka nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 
dan 2017 mengalami penurunan dari 0,319 menjadi 0,315. 
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4.2.4.2. Kemiskinan 

Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih relatif tinggi yakni 9,28 
persen terhadap total penduduk. Pola permasalahan kemiskinan yang relatif sama 
yaitu dimana jumlah penduduk miskin dominan dipengaruhi pada dimensi infrastruktur 
dasar dan ketenagakerjaan, namun dimensi kesehatan dan pendidikan juga penting 
untuk diintervensi karena dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. 
Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas sumber 
daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah. 

4.2.4.3. Pengangguran 

Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja pada Agustus 2017 
sebanyak 6,74 juta jiwa yang terdiri dari 6,37 juta jiwa bekerja dan sebesar 377 ribu 
jiwa pengangguran. Penduduk yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor 
pertanian kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan yaitu 37,52 persen. 
Selanjutnya sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yaitu sebesar 22,16 persen. 
Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor 
Jasa Kemasyarakatan yaitu sebesar 17,26 persen, sementara penduduk yang bekerja 
di sektor industri hanya sekitar 9,03 persen. Selebihnya bekerja di sektor penggalian 
dan pertambangan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor 
angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan. 

Pada Tahun 2017 persentase angkatan kerja di Sumatera Utara dengan 
pendidikan yang ditamatkan sebagian besar berpendidikan Diploma dan Sarjana. 
Persentase golongan ini mencapai 87,77 persen. Selanjutnya, angkatan kerja yang 
berpendidikan setingkat SD kebawah dan SMP masing-masing sekitar 71,46 persen 
dan 78,38 persen, sedangkan 78,94 persen berpendidikan SMA. Namun Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera Utara hanya 68,88 persen. Hal ini 
mengindikasikan bahwa tenaga kerja masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah 
dan tidak memiliki keterampilan/skill yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan 
lapangan kerja. 

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 
4.441 orang yang mana didominasi oleh Pencari Kerja tamatan SMA sebanyak 2.889 
orang dan Sarjana sebanyak 684 orang. Hal ini mengindikasikan kurangnya 
penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat maupun informasi terhadap pasar kerja 
yang belum memadai. Selain penyediaan lapangan pekerjaan, perlu juga terwujudnya 
kemudahan berbisnis dan upaya pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera 
Utara. Hal ini penting mengingat bahwa prospek kewirausahaan di Sumatera Utara 
cukup baik pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang 
cukup besar. 

4.2.5. Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 

Penelahaan terhadap RPJMN dimaksudkan untuk menguraikan kebijakan 
nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang di dalam 
RPJMN dimana pemerintah daerah harus menyeleraskan dengan kebijakan 
dimaksud. Tujuan pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah: Mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan 
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah 
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yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Tema pembangunan yang 
dipilih untuk RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan  Menengah Tinggi 
Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” yang secara garis besar akan 
diwujudkan melalui upaya peningkatan iklim investasi, peningkatan SDM yang 
berkualitas dan berdaya saing, menurunkan ketimpangan dan memperhatikan daya 
dukung dan daya tamping.  

Sementara isu-isu strategis dalam RPJMN 2020-2024 yang harus dipedomani 
dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah 1) Isu Pembangunan 
manusia yang meliputi pelayanan dasar serta SDM yang berkualitas dan berdaya 
saing; 2) Isu pembangunan ekonomi yang meliputi pangan, pariwisata, ekonomi kreatif 
dan digital, industry; 3) Isu pembangunan kewilayahan  yang meliputi sentra-sentra 
pertumbuhan, komoditas Unggulan daerah; 4) Isu pembangunan Infrastruktur yang 
meliputi: transportasi, telekomunikasi, produktifitas tenaga kerja meningkat, daya air 
perumahan dan pemukiman dan 5) Pembangunan politik. 

Selanjutnya arah kebijakan RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan adalah: 
Pembangunan Manusia yakni pembangunan manusia yang dilakukan melalui 
peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial; serta sumberdaya berkualitas 
dan berdaya saing; 2) Pembangunan ekonomi yakni: Pembangunan ekonomi yang 
dimplimentasikan melalui pembangunan sector pangan, pariwisata, ekonomi kreatif, 
digital, industry; 3) Pembangunan kewilayahan yakni pembangunan kewilayahan 
diupayakan dengan membangun sentra-sentra pertumbuhan dan komoditas unggulan 
daerah; 4) Pembangunan Infrastruktur yakni: Pembangunan infrastruktur yang 
dilakukan melalui peningkatan transportasi, telekomunikasi, sumberdaya air, 
perumahan dan permukiman serta 5) Pembangunan politik yakni pembangunan yang 
dilakukan dengan perbaikan dan penegakan hukum serta regulasi, pertahanan dan 
keamanan, serta pengembangan politik yang  baik dan sehat. 

 
4.2.6. Telaahan Terhadap RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033 

Telah dijelaskan di awal bahwa perencanaan pembangunan daerah pada 
prinsipnya bertujuan mengintegrasikan perencanaan di berbagai sektor pembangunan 
termasuk rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Salah 
satu fungsi RTRW Kota Tanjungbalai adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah 
dalam menyusun dan melaksanakan program 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun 
dan program tahunan. Indikasi program pembangunan tersebut merupakan 
penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam 
program-program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan 
RTRW yang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 
(lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya dengan cara menelaah rencana 
struktur ruang, rencana pola ruang dan terhadap Kawasan strategis pemanfaatan 
ruang. 

4.2.6.1. Rencana Struktur Ruang 

Telaahan terhadap struktur ruang dilakukan dengan melihat keterkaitan 
antara rencana struktur ruang dengan arahan pemanfaatan ruang, yang merupakan 
upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program 

Adapun program perwujudan rencana struktur wilayah Kota Tanjungbalai 
terdiri dari : 
a.  Indikasi program pengembangan untuk perwujudan sistem pelayanan kegiatan 

kota yang merupakan sebagai perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah 
kota; 
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b. Indikasi program pembentuk sisitem pelayanan kota terhadap pembentukan 
ruang, seperti dalam perwujudan pusat pelayanan kota; sub pusat pelayanan 
kota; dan pusat lingkungan sehingga akan mewujudkan dalam kegiatan terdiri dari 
rencana pembangunan RTH pada bagian-bagian tertentu jalur rel kereta api, alih 
fungsi pasar menjadi RTH Kota, relokasi pasar, relokasi permukiman di sepanjang 
bantaran Sungai Asahan, rencana pembangunan sarana olah raga terpadu, 
peningkatan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, 

c.  Pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya yang mengindikasikan 
beberapa program antara lain : untuk perwujudan sistem jaringan energi; 
perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; perwujudan sistem jaringan sumber 
daya air; dan infrastruktur kota lainnya. 

Hasil telaahan struktur ruang dan pemanfaatannya pada periode 5 (lima) 
tahunan tertera pada Tabel berikut: 

 

Tabel 4.2 

Hasil Telaahan Struktur Ruang Kota Tanjungbalai 

No 
Rencana 
Struktur 
Ruang 

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW 

Arah pemanfaatan 
Ruang/Indikasi 

Program 
Lokasi 

Waktu Pelaksanaan 

lima 
tahun 
ke-1 

lima 
tahun 
ke-2 

lima 
tahun 
ke-3 

lima 
tahun 
ke-4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I. Rencana 
Pusat-Pusat 
Pelayanan 
Kota 

I.1 Pusat 
Pelayanan Kota 

          

A Perencanaan 
Tata Ruang 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√       

    

B Revitalisasi 
pusat - pusat 
pelayanan kota 
sebagai pusat 
pertumbuhan 
kota 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
4 

√       

    

C Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan 
Penyusunan 
Perda Kawasan 
Strategis 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√       

    

D Penyelenggara
an Penataan 
Ruang 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√       

    

E Pembinaan 
Pembangunan 
Daerah 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

        

    

F Pengembangan 
Wilayah 

 SPPK 
1,2,3,4 √ √ √ √ 
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Strategis dan 
Cepat Tumbuh 

    

G Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang 

 SPPK 
1,2,3,4 √ √ √ √ 

    

I.2 Sub Pusat 
Pelayanan Kota 
(SPPK) 

  

        

    

A Pembangunan 
infrastruktur 
pada sub pusat 
pelayan kota 

 SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    

B Peningkatan 
fungsi dan 
jaringan 
angkutan 
penghubung 
antara pusat 
pelayanan kota 
dgn sub 
pelayanan kota 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    

C Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan 
Penyusunan 
Perda RDTR  

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√       

    
I.3 Pusat 

Lingkungan 
  

        

    

A Pembinaan dan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Permukiman 

 SPPK 1,2,3 

√ √ √ √ 

    

B Fasilitas 
peningkatan 
peran serta 
masyarakat 
dalam 
perencanaan 
tata ruang kota 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4         

II. Rencana 
Sistem 
Prasarana 
Wilayah Kota 

II.1 Rencana 
Pengembangan 
Sistem 
Jaringan 
Prasarana 
Transportasi  

          

    A Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
jaringan jalan 
antara pusat 
pelayanan kota 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    B Pembangunan 
dan 
Peningkatan 

Pusat 
Pelayanan √ √ √ √ 
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Jalan dan 
Jembatan 
Perkotaan 

Kota, SPPK 
1,2,3,4 

    C Pembangunan 
jalan dan 
jembatan pada 
sub pusat 
pelayanan kota 
sebagai 
peningkatan 
aksesibilitas 
penghubung 
hirarki pusat 
pelayanan kota 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,3,4 

√       

    D Pembangunan 
Prasarana dan 
Fasilitas 
Perhubungan di 
Perkotaan 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√       

    E Penyelenggara
an dan 
Pengelolaan 
Angkutan Laut, 
Sungai, Danau 
dan 
Penyeberangan 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
2,4 √ √ √ √ 

    F Peningkatan 
Pelayanan 
Angkutan 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    G Pengelolaan 
dan 
Penyelenggara
an Transportasi 
Perkeretaapian 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
3,4 

√       

    II.2 Rencana 
Pengembangan 
Sistem 
Jaringan 
Prasarana 
Energi/Kelistrik
an 

          

    A Pengelolaan 
Listrik dan 
Pemanfaatan 
Energi 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    B Pembinaan dan 
Pengembangan 
Bidang 
Ketenagalistrik
an 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    II.3 Rencana 
Pengembangan 
Sistem 
Jaringan 
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Prasarana 
Telekomunikasi 

    A Pengembangan 
Jaringan 
Telekomunikasi 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√       

    B Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Media Masa 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    II.4 Rencana 
Pengembangan 
Sistem 
Jaringan 
Prasarana 
Sumber Daya 
Air 

          

    A Pengelolaan 
Sumber Daya 
Air 

SPPK 1,2, 4 
√       

    B Penyedian dan 
pengelolaan air 
baku 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,3 

√       

    C Pengembangan
/Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, 
Rawa dan 
Jaringan 
Pengairan 
lainnya 

SPPK 1,2, 

√       

    II.5 Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Kota 

          

    A Pembinaan dan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Permukiman 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    B Peningkatan 
Pengendalian 
Air Limbah 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    C Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    D Peningkatan 
dan 
Pengelolaan 
Drainase 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

    E Pembinaan dan 
penataan 
pedagang kaki 

Pusat 
Pelayanan 
Kota 

√       
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lima dan 
asongan 

    F Pengembangan 
dan 
Peningkatan 
Jalur Pejalan 
Kaki 

Pusat 
Pelayanan 
Kota √       

    G Penataan 
evaluasi dini 
dalam 
penanggulanga
n korban 
bencana alam 

SPPK 1,3 

√       

    H Pembinaan dan 
Penataan 
Lokasi Serta 
Jalur Evakuasi 
Bencana 

SPPK 1,2,3 

√       

Sumber: RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033 

 
Keterangan: 
1. Pusat Pelayanan Kota : Kec. Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara 
2. SPPK 1 : Kec. Datuk Bandar 
3. SPPK 2 : Kec. Datuk Bandar Timur 
4. SPPK 3 : Kec. Sei Tualang Raso 
5. SPPK 4 : Kec. Teluk Nibung 

 
4.2.6.2. Rencana Pola Ruang 

Telaahan Rencana Pola Ruangi dilakukan dengan melihat keterkaitan antara 
rencana pola ruang dengan arahan pemanfaatan ruang yang merupakan upaya 
perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama.  

Untuk mewujudkan pola ruang wilayah Kota Tanjungbalai yaitu berupa : 
a. Program perwujudan pengelolaan kawasan lindung, 

-  Indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi : 
penataan sempadan sungai tidak bertanggul diarahkan kurang lebih 50 meter 
kiri dan kanan sungai; penataan sempadan sungai bertanggul diarahkan kurang 
lebih 25 meter kiri dan kanan sungai dan penataan sempadan sungai yang 
berada di kawasan perumahan diarahkan kurang lebih 10 meter pada kiri dan 
kanan sungai. 

-  Indikasi program untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya 
seperti penataan dan pelestarian bangunan bersejarah. 

-  Indikasi program untuk perwujudan rawan bencana alam. 
-  Indikasi program untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota. 

b. Program perwujudan pengelolaan kawasan budidaya, 
-  Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perumahan. 
-  Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perdagangan 

dan jasa seperti pengembangan kawasan perdagangan di Pusat Pelayanan 
Kota dan Sub Pusat Pelayanan Kota, pengembangan pusat perbelanjaan dan 
pusat pertokoan modern diarahkan di Pusat Pelayanan Kota dan disekitar water 
front di Kecamatan Tanjungbalai Selatan. 
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- Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perkantoran 
seperti pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di SPPK 1/Kelurahan 
Pahang sedangkan untuk kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu 
dengan kawasan perdagangan dan jasa di Pusat Pelayanan Kota. 

-  Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pariwisata 
seperti kawasan pariwisata di Kota Tanjungbalai diarahkan di SPPK 2 yaitu di 
Kelurahan Selat Tanjung Medan dan Pulau Bususen dengan jenis kegiatan 
pariwisata yaitu wisata sungai. 

-  Indikasi program utama untuk perwujudan ruang terbuka non hijau. 
-  Indikasi program utama untuk perwujudan ruang evakuasi bencana. 
-  Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pertanian 

seperti pengembangan budidaya pertanian meliputi tanaman pangan di SPPK 
1/Kecamatan Datuk Bandar serta tanaman hortikultura diarahkan di SPPK 
1/Kecamatan Datuk Bandar dan di SPPK 3/Kecamatan Sei Tualang Raso. 

-  Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang sektor 
informal. 

-  Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan 
keamanan. 

-  Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perikanan 
merupakan pengembangan perikanan budidaya yang meliputi pengembangan  
budidaya perikanan darat diarahkan di SPPK 2/Kecamatan Datuk Bandar Timur 
dan budidaya pembibitan benih ikan di SPPK 4/Kecamatan Teluk Nibung. 

 
Hasil telaahan terhadap pola ruang Kota Tanjungbalai dengan rencana 

pemanfaatan pentahapan pola ruang setiap periode 5 (lima) tahunan disajikan pada 
Tabel-Tabel berikut: 

Tabel 4.3 
 Hasil Telaahan Pola Ruang Kota Tanjungbalai 

Rencana 
Pola 

Ruang 

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW 

Arah pemanfaatan 
Ruang/Indikasi Program 

Lokasi 

Waktu Pelaksanaan 

lima 
tahun 
ke-1 

lima 
tahun 
ke-2 

lima 
tahun 
ke-3 

lima 
tahun 
ke-4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Rencana 
kawasan 
lindung 

I.1 Kawasan 
perlindungan 
setempat 

          

  

a Peningkatan ruang 
perlindungan 
setempat pada 
sepanjang Daerah 
Aliran Sungai (DAS) 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 √ √ √ √ 

  

b Penanganan 
permukiman kumuh 
sepanjang Daerah 
Aliran Sungai (DAS) 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 4 

√ √ √ √ 

  

c Pengendalian Banjir Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 
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d Perlindungan dan 
Konservasi Sumber 
Daya Alam 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  
I.2 Kawasan Cagar 

Budaya 
  

        

  
a Pengembangan Nilai 

Budaya 
Pusat Pelayanan 
Kota 

√ √ √ √ 

  
b Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 
Pusat Pelayanan 
Kota 

√ √ √ √ 

  

c Pengembangan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Pusat Pelayanan 
Kota 

√ √ √ √ 

  
1.3 Kawasan Rawan 

Bencana 
  

        

  
a Penanggulangan 

Bencana 
SPPK 1, 3 

√       

  

b Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√       

  

c Pembangunan 
Saluran 
Drainase/Gorong-
gorong 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√       

  

d Perbaikan 
Perumahan Akibat 
Bencana Alam/Sosial 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  
1.4 Kawasan Terbuka 

Hijau 
  

        

  

a Pengembangan 
sarana dan 
prasarana ruang 
publik sebagai RTH 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  

b Penanganan terpadu 
perumahan dan 
permukiman kumuh 
sepanjang rel kereta 
api 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 4 

√ √ √ √ 

  

c Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  
d Peningkatan 

Pengendalian Polusi 
SPPK 1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  

e Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

Rencana 
kawasan 
budiday
a yang 
memiliki 
nilai 
strategis 

II.1 Kawasan Perumahan           
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  a Pengembangan 
lingkungan sehat 
perumahan 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  b Pengembangan 
Perumahan dan 
Permukiman 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  c Peremajaan 
permukiman kumuh 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 2,3,4 

√ √ √ √ 

  d Pengendalian dan 
Pemanfaatan Ruang 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  II.2 Kawasan 
Perdagangan dan 
Jasa 

          

  a Peningkatan Fasilitas 
Pusat Perdagangan 
Perkotaan 

Pusat Pelayanan 
Kota √       

  b Peningkatan dan 
Pengembangan 
Fasilitas 
Perdagangan di 
Kecamatan 

SPPK 1,2,3,4 

√       

  c Pengembangan 
Industri Kecil dan 
Menengah 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 3,4 √ √ √ √ 

  d Pengembangan 
Sistem Pendukung 
Usaha Bagi Usaha 
Mikro Kecil 
Menengah 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 3,4 

√ √ √ √ 

  e Peningkatan Iklim 
Investasi dan 
Realisasi Investasi 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  II.3 Kawasan 
Perkantoran 

          

  a Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur Pemerintah 

SPPK 1,2 
√       

  b Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana Fasilitas 
Umum 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  II.4 Kawasan Industri           

  a. Peningkatan dan 
Pengembangan 
Fasilitas Kawasan 
Industri 

SPPK 3, 4 

√       

  b. Peningkatan 
Kemampuan 
Kawasan Teknologi 
Industri 

SPPK 3, 4 

√ √ √ √ 

  c. Peningkatan dan 
Pengembangan 
Kepelabuhanan 

SPPK 4 
√ √ √ √ 
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  d. Pengembangan 
Sentra-Sentra 
Industri Potensial 

SPPK 4 
√ √ √ √ 

  II.5 Kawasan Pariwisata           
  a. Perlindungan dan 

Konservasi Sumber 
Daya Alam 

SPPK 1, 2, 4 
√ √ √ √ 

  b. Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan 
Hidup 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  c. Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

SPPK 1, 2, 4 
√ √ √ √ 

  d. Pengembangan 
Kemitraan 

SPPK 1, 2, 4 
√ √ √ √ 

  II.6 Kawasan Ruang 
Terbuka Non Hijau 

          

  
a. 

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Olah 
Raga 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  
b. 

Pembangunan 
Turap/Talud/Bronjong 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  II.7 Kawasan Evakuasi 
Bencana 

          

  a. Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√       

  b. Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  c. Pencegahan dini dan 
Penanggulangan 
Korban Bencana 
Alam 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  II.8 Kawasan Pertanian           

  a. Peningkatan sarana 
dan prasarana 
pemasaran hasil 
pertanian/ 
perkebunan 

SPPK 1, 2, 4 

√       

  b. Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

SPPK 1, 2, 4 
√       

  II.9 Kawasan Sektor 
Informal 

          

  a. Pengembangan 
Sistem Pendukung 
Usaha bagi UMKM 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  b. Penyiapan Potensi 
Sumberdaya, Sarana 
dan Prasarana 
Daerah 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 
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  c. Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima 
dan Asongan 

Pusat Pelayanan 
Kota, SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

  II.10 Kawasan Pertahanan 
dan Keamanan 

          

  a. Pengembangan 
Pertahanan dan 
Keamanan 
Masyarakat 

Pusat Pelayanan 
Kota,  

√ √ √ √ 

  b. Peningkatan 
kerjasama 
pembangunan antar 
daerah 

Pusat Pelayanan 
Kota 

√ √ √ √ 

  II.11 Kawasan Perikanan            

  a. Peningkatan sarana 
dan prasarana 
pemasaran hasil 
perikanan 

SPPK 2, 3, 4  

√       

  b. Pengembangan dan 
Peningkatan 
Budidaya perikanan 

SPPK 2, 3, 4  
√       

  c. Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan 
Irigasi, Rawa dan 
Jaringan lain 

SPPK 2, 3, 4  

√ √ √ √ 

        
Keterangan: 
 
1. Pusat Pelayanan Kota : Kec. Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara 
2. SPPK 1 : Kec. Datuk Bandar 
3. SPPK 2 : Kec. Datuk Bandar Timur 
4. SPPK 3 : Kec. Sei Tualang Raso 
5. SPPK 4 : Kec. Teluk Nibung 

 

4.2.6.3. Rencana Kawasan Strategis 

 
Program perwujudan kawasan strategis kota yang diarahkan dan 

dikembangkan di Kota Tanjungbalai meliputi : 
a. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari 

sudut kepentingan ekonomi. 
b. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari 

sudut kepentingan sosial dan budaya. 
c. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari 

sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. 

Hasil telaahan terhadap Kawasan Strategis Kota Tanjungbalai dan pola 
pemanfaatan ruangnya untuk periode 5(lima) tahunan tertera pada Tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Telaahan Kawasan Strategis Kota Tanjungbalai 

No 
Rencana 
Kawasan 
Strategis 

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Kawasan Strategis sesuai RTRW 

Arah pemanfaatan 
Ruang/Indikasi Program 

Lokasi 

Waktu Pelaksanaan 

lima 
tahun 
ke-1 

lima 
tahun 
ke-2 

lima 
tahun 
ke-3 

lima 
tahun 
ke-4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I. Kawasan 
Strategis 
Kepentingan 
Ekonomi 

a. Peningkatan 
kerjasama 
pembangunan antar 
daerah 

SPPK 3, 4 

√       

    b. Pengembangan 
wilayah perbatasan 

SPPK 3, 4 
√       

    

c. Peningkatan iklim 
investasi melalui 
pengembangan 
kawasan strategis 
ekonomi 

SPPK 3, 4 

√ √ √ √ 

    

d. Pengembangan 
destinasi 
parawisata 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, 
SPPK 2,4 

√ √ √ √ 

    

e. Pemanfaatan 
potensi sumber 
daya alam sebagai 
kawasan wisata 

SPPK 2 

√ √ √ √ 

    

f. Pengembangan 
kawasan budidaya 
laut, air payau dan 
air tawar 

SPPK 2 

√       

    

g. Pembinan dan 
pengawasan bidang 
pertambangan 
Galian C 

 SPPK 
1,2,4 

√ √ √ √ 

    

h. Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Pusat 
Pelayanan 
Kota, 
SPPK 
1,2,3,4 

√ √ √ √ 

II. Kawasan 
Strategis 
Kepentingan 
Sosial dan 
Budaya 

a. Pemaduserasian 
penatagunaan 
daerah 
perdagangan 
dengan daerah 
cagar budaya 

Pusat 
Pelayanan 
Kota 

√ √ √ √ 

    b. Pengembangan 
kawasan konservasi 
bangunan 
bersejarah sebagai 
cagarbudaya 

Pusat 
Pelayanan 
Kota √ √ √ √ 
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III. Kawasan 
Strategis 
Kepentingan 
Pertahanan 
dan 
Keamanan 

a. Peningkatan 
kerjasama 
pembangunan antar 
daerah 

Pusat 
Pelayanan 
Kota 

√       

Sumber: RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033 

 
Keterangan: 
 
1. Pusat Pelayanan Kota : Kec. Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara 
2. SPPK 1 : Kec. Datuk Bandar 
3. SPPK 2 : Kec. Datuk Bandar Timur 
4. SPPK 3 : Kec. Sei Tualang Raso 
5. SPPK 4 : Kec. Teluk Nibung 

 

4.2.7. Telaahan Terhadap RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD 
mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 
(lima) tahunan dalam RPJPD. Untuk memudahkan penelaahan RPJPD dapat 
menggunakan hasil evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD. Hasil telaahan RPJPD 
selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel. 4.5 

 Capaian  Sasaran  Pokok  RPJPD   
Kota  Tanjungbalai  Tahap III (2015- 2020) 

 

No Sasaran Pokok Indikator Kinerja 

Target 
Kinerja 

s.d 
Periode 

2020 

Realisasi Kinerja s.d 
Periode 2015 

Tercapai Tidak 
Tercapai 

Tidak 
Ada 
Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Terwujudnya 
masyarakat yang 
religius dan 
berbudaya 

1. Jumlah konflik SARA 0 √   

2. Terwujudnya 
pemerintahan 
yang baik, bersih 
dan berwibawa 

1. Opini BPK terhadap 
LKPD 

WTP 
 √  

2. Tingkat akuntabilitas 
kinerja 

B 
√   

3. Persentase SKPD 
yang menerapkan 
SPIP 

95 
 √  

4. Nilai peringkat LPPD 3  √  
3 Terwujudnya 

Sumber Daya 
Manusia yang 
berkualitas dalam 
kehidupan sosial 
yang damai 

1. IPM 69,95  √  

  2. Angka kemiskinan 10,48  √  
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  3. Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

7,22 √   

  4. Usia Harapan Hidup 64,65  √  
  5. Jumlah kematian Ibu 0  √  
  6. Jumlah kematian bayi 13  √  
  7. Jumlah kematian 

balita 
28  √  

  8. Rata-rata lama 
sekolah 

12,00  √  

  9. Harapan lama 
sekolah 

15,94  √  

4 Terwujudnya 
Perekonomian 
Daerah Yang 
Berdaya Saing 

1. Pertumbuhan PDRB 6,05% √   
2. PDRB ADHB 6,16 T    
3. PDRB ADHK 10,8 T    
4. PDRB per kapita 

ADHB 
34,40 jt  √  

5. Terwujudnya Kota 
yang Bersih, 
Indah, dan Aman 
dengan Sarana 
dan Prasarana 
Perkotaan yang 
Memadai dan 
Berwawasan 
Lingkungan 

 

1. Dokumen RTRW 1 dok √   
2. Dokumen KLHS 1 dok √   
3. Proporsi Panjang 

jaringan jalan dalam 
kondisi baik 

77%  √  

4. Persentase jalan 
Kabupaten dalam 
kondisi baik (>40 km 
/Jam) 

66,35%  √  

5. Perentse drainase 
dalam kondisi baik 

65,22%  √  

6.  Luasan RTH publik 1.230,4 √   
  7. Persentase 

lingkungan 
permukiman kumuh 

23,62  √  

  8. Rumah tangga 
pengguna listrik 

99,12  √  

  9. Rumah tangga 
bersanitasi layak 

86,23  √  

  10.Timbunan sampah 
yang tertangani 

60,37  √  

  11.Indeks kualitas 
lingkungan hidup 

58,23  √  

  12.Pemasangan rambu 
lalu lintas 

66  √  

Sumber: Data olahan 

 
Dari hasil telaahan di atas, diketahui bahwa masih sangat banyak target-

target pembangunan per sasaran pokok yang belum tercapai yang tentunya hal ini 
menjadi pertimbangan bagi penyusunan isu strategis 5 (lima) tahun ke depan. 
Selanjutnya diperlukan upaya dan kerja keras dalam hal mengejar ketertinggalan 
mengingat bahwa periodesasi RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan periodeasi akhir 
dari RPJPD Tahun 2005-2025. 
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4.2.8. Telaahan Terhadap KLHS 
 

Penelaahan KLHS ke dalam dokumen RPJMD bertujuan untuk memastikan 
bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan 
perencanaan pembangunan di daerah. Penyusunan KLHS–RPJMD Kota 
Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026  mengacu pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
KLHS–RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi 
dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam 
dokumen RPJMD. Berdasarkan batasan tersebut penyusunan KLHS-RPJMD Kota 
Tanjungbalai Tahun 2021–2026 tidak akan lepas dari indikator  dalam TPB, sehingga 
selain menghasilkan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 
2021–2026, KLHS–RPJMD ini juga menjadi masukan dalam penyusunan Rencana 
Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD– TPB) Provinsi sebagaimana 
disebutkan oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  

KLHS–RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2018 sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan 
RPJMD, karena subtansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya 
Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta mengarahkan pencapaiaan TPB. 
Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis 
Jasa Ekosistem terhadap TPB maka diharapkan sumbangan KLHS– RPJMD  Kota 
Tanjungbalai dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam KRP dan 
mendukung percepatan pencapaian 17 (tujuh belas) TPB. 
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4.2.9. Penelaahan Terhadap RPJMD Daerah Lainnya 

 

Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan dokumen RPJMD daerah 
lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan 
daerah sekitar, sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain 
yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan 
daerah. Luas wilayah Kota Tanjungbalai yang hanya seluas 60,52 km2, secara 
administratif, semua bagian wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Asahan. 

 
Tabel. 4.7. Identifikasi RPJMD Daerah Lainnya 

 

Daerah lain 
Periode 

RPJMD 
Kebijakan Terkait Keterangan 

Kabupaten 
Asahan 

2021-2026 Konektivitas akses 
menuju kawasan 
strategis (Pelabuhan 
Teluk Nibung) 

Pembebasan lahan di Daerah 
Kabuaten Asahan untuk 
penyelesaian akses menuju 
jalan lingkar Utara di Kota 
Tanjungbalai 

  Penanganan 
sedimentasi Sei Asahan 
dan Sei Silau 

Normalisasi alur dan 
pengerukan pasir Sei Asahan 
dan Sei Silau 

  Pengelolaan 
persampahan regional 

Pembangunan TPA Regional 
di Kabupaten Asahan untuk 
pelayanan persampahan 
Kabupaten Asahan dan Kota 
Tanjungbalai, Jika 
memungkinkan dapat 
melayani persampahan dari 
Kabupaten Labuhan Batu 
Utara juga 

  Pelayanan system 
penyediaan air minum 
(SPAM) Regional 

Wacana untuk membangun 
SPAM Regional untuk 
pelayanan air minum 
masyarakat Kota 
Tanjungbalai dan Kabupaten 
Asahan 

 

4.2.10. Isu Strategis Kota Tanjungbalai 

Berdasarkan gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan dan hasil 
identifikasi permasalahan maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi 
Pemerintah Kota Tanjungbalai pada lima tahun yang akan datang, adalah : 

4.2.10.1. Reformasi Birokrasi 

Pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan lebih baik harus selalu 
diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Reformasi birokrasi 
adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih 
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optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk 
dilakukan dimana itu dapat terwujud jika aparatur pemerintah memiliki komitmen 
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek 
kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip 
akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Tak kalah penting, hal ini akan mudah 
tercapai jika diiringi dan sejalan dengan pembangunan keagamaan yang 
menitiberatkan pembangunan mentalitas aparatur dan masyarakat. Pembangunan 
keagamaan sangat perlu karena keimanan dan mentalitas yang lemah menjadi salah 
satu faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan. 

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi 
birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi 
birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, 
pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan 
profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan 
berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan 
perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, serta ketersediaan aparatur 
diiringi peningkatan kapasitasnya untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan 
fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik. 

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah 
yang berbasis data melalui optimalisasi penerapan SIPD (Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah) yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan 
komunikasi. Selanjutnya, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta 
menghindari high cost economy diperlukan peraturan khusus yang mengatur 
hubungan antar lembaga. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, pemerintahan daerah, dan sistem 
peradilan, maka diperlukan langkah–langkah perbaikan–perbaikan pelayanan publik 
yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan–pungutan liar terutama di sektor 
yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

4.2.10.2. Revolusi Mental dengan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama dan 

Kehidupan Berdemokrasi 

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan menjadi salah satu agenda 
pembangunan nasional tahun 2020-2024 dengan salah satu  isu strategisnya tentang 
pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Agama menjadi landasan 
spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai agama 
dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, 
berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. 
Namun, karena masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, moralitas 
keagamaan tersebut belum dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. 

Capaian pembangunan keagamaan di Kota Tanjungbalai tercermin dari 
jumlah fasilitas rumah/tempat ibadah yang sudah cukup representatif dan cenderung 
meningkat. Tahun 2015 terdapat sebanyak 187 tempat ibadah di Kota Tanjungbalai, 
meningkat menjadi sejumlah 203 pada tahun 2017 dan kemungkinan jumlah ini juga 
semakin meningkat di tahun 2020. Selanjutnya perkembangan aktivitas keagamaan 
dan komunitas-komunitas keagamaan juga semakin marak. Namun hal ini masih 
belum menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai ajaran  agama semakin membaik. 
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Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi dan masih 
banyak kelompok-kelompok masyarakat yang tersebar di lingkungan dan kelurahan 
yang belum tersentuh oleh dakwah/kegiatan keagamaan. 

Sementara itu kehidupan berdemokrasi sangat penting dalam masyarakat 
untuk mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Penegakan hukum, 
toleransi, kerukunan dan pelaksanaan pemilu damai masih menjadi perhatian dan isu 
strategis ke depan. Kemajemukan dan kerawanan sosial dikhawatirkan dapat 
menimbulkan gesekan-gesekan antar kelompok masyarakat jika tidak diantisipasi 
sedini mungkin.  Kehidupan berdemokrasi di Kota Tanjungbalai tercermin dari 
partisipasi pemilih pada Pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta 
pelaksanaan Pilkada pada 2020, pelaksanaan bantuan hukum dan kepatuhan 
masyarakat dalam menjalankan perda. 

 

4.2.10.3. Daya Saing Daerah dan Penanaman Modal (Investasi) 

Daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan 
pendapatan dan kesempatan kerja yang menciptakan tingkat kesejahteraan yang 
tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun 
internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek dari tujuan 
penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dangan potensi, kekhasan dan unggulan 
daerah. Hal ini karena daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan 
pembangunan ekonomi sesuai dengan tujuan pembangunan daerah untuk mencapai 
tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 
untuk meningkatkan daya saing daerah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
seperti kemampuan ekonomi daerah. Kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya 
tarik bagi pelaku ekonomi serta memiliki jaminan kemananan untuk berinvestasi. Salah 
satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah adalah tingkat daya beli 
masyarakat yang diukur dari rata-rata pengeluaran perkapita. Pertumbuhan ekonomi 
Kota Tanjungbalai yang relatif tinggi berdampak pada daya beli masyarakat Kota 
Tanjungbalai sehingga tetap terjaga dan terus mengalami pertumbuhan. Potensi 
pengeluaran perkapita yang terus meningkat memberikan peluang bagi bisnis untuk 
mengembangkan usahanya di Kota Tanjungbalai.  

Jika dilihat perkembangan jumlah pengeluaran perkapita perbulan dari tahun 
2016 sampai pada tahun 2020 di Kota Tanjungbalai menunjukkan tren peningkatan.  
Pada tahun 2016 jumlah pengeluaran perkapita perbulan mencapai Rp.890.206,- 
dimana pengeluaran untuk makanan sebesar Rp.510.607,- dan bukan makanan 
sebesar Rp.379.599,-. Sampai pada tahun 2020 pengeluaran rumah tangga perkapita 
sebulan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.1.030.183,- yang digunakan untuk kelompok 
makanan sebesar Rp.614.446,- atau sebesar 59,64% dari total pengeluaran rumah 
tangga dan untuk bukan makanan sebesar Rp.415.737,-. Kondisi ini menggambarkan 
kemampuan daya beli masyarakat Tanjungbalai mengalami peningkatan, dimana 
pengeluaran perkapita perbulan di Kota Tanjungbalai mengalami pertumbuhan 
sebesar 20,34% hingga tahun 2020 dari tahun 2016. Perkembangan pengeluaran 
rumah tangga di Kota Tanjungbalai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.8  
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan  

di Kota Tanjungbalai, 2015-2019 

Kategori Pengeluaran 2016 2017 2018 2019 2020 

Makanan 510.607 505.875 567.788 571.837 614.446 
Bukan Makanan 379.599 293.793 401.914 371.675 415.737 

Jumlah 890.206 799.668 969.702 943.512 1.030.183 

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2020 

Selain pengeluaran konsumsi perkapita, kemampuan ekonomi daerah juga dapat 
dilihat dari nilai tukar petani atau nilai tukar nelayan. Perkembangan nilai tukar petani 
dan nilai tukar nelayan di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 
Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan di Kota 

Tanjungbalai Tahun 2016-2020 

No. Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Nilai Tukar Petani 98.00  99.50  100.50  102.00  102.00  

2 Nilai Tukar Nelayan 98,00 98,00 99,00 103,00 103,00 

 Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai Tahun 2020 

 

Jika dilihat dari peranan PDRB (data BPS), lapangan usaha yang paling 
berpotensi/memiliki peranan paling besar di Kota Tanjungbalai adalah lapangan usaha 
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 22,51%, 
Lapangan usaha Industri Pengolahan (18,75%) dan Lapangan Usaha Pertanian, 
Kehutanan, dan Perikanan (16,44). Hal ini menggambarkan bahwa basis 
perekonomian Kota Tanjungbalai berada pada lapangan usaha tersebut, sehingga 
berpeluang untuk dikembangkan sebagai potensi daerah Kota Tanjungbalai, misalnya: 
pengembangan usaha/industri pengolahan yang berbahan baku dari hasil perikanan, 
pengembangan UMKM yang mengolah produk hasil sektor pertanian, kehutanan dan 
perikanan dan yang lainnya. Selain itu, letak geografis Kota Tanjungbalai juga 
merupakan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekspor impor 
karena didukung dengan keberadaan Pelabuhan Tanjungbalai Asahan. 

Keamanan suatu daerah merupakan nilai tambah atau peluang bagi daerah 
untuk masuknya investasi, aspek kemanan dinilai penting mengingat pelaku usaha 
dan masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan suatu kegiatan 
usaha didaerah tersebut. Banyaknya konflik dapat menyebabkan pelaku usaha ragu 
untuk berinvestasi diwilayah tersebut sehingga dapat menurunkan daya saing daerah. 

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu indikator penting 
dalam meningkatkan pembangunan perekonomian suatu daerah. Kegiatan 
penanaman modal (investasi) memberikan dampak/efek pengganda (multiplier effect) 
yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Investasi akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan 
mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. 

Menurut data BPS dan DPMPTSP Kota Tanjungbalai, realisasi penanaman 
modal di Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 
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2015 nilai investasi di Kota Tanjungbalai sebesar Rp.18.418.875.000,00; tahun 2016 
sebesar Rp.21.484.150.000,00; tahun 2017 sebesar Rp.35.003.200.000,00 dan 
menurun pada tahun 2018 hanya sebesar Rp.11.760.000.000,00 dan meningkat 
menjadi Rp.37.026.501,00 pada tahun 2019. Investasi ini khusus untuk realisasi 
penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sedangkan untuk realisasi penanaman 
modal asing (PMA) di Kota Tanjungbalai tidak ada.  

Terkait dengan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dibentuk 
di Kota Tanjungbalai yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu 
Pintu (DPMPTSP). Jumlah perizinan terbanyak yang telah dikeluarkan sesuai dengan 
kewenangannya adalah Tanda Daftar perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Jasa 
Konstruksi. Pada tahun 2015, jumlah SIUP yang diterbitkan DPMPTSP Kota 
Tanjungbalai sebanyak 203 izin dan TDP sebanyak 202. Kemudian, pada tahun 2016 
SIUP dan TDP masing-masing mencapai 205 dan tahun 2017 sebanyak 140 izin. Pada 
tahun 2018, jumlah izin yang diterbitkan menurun lagi menjadi 126 izin. Pada tahun 
2019 jumlah TDP yang diterbitkan sebanyak 175 izin dan SIUP sebanyak 125 izin. 

Masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi salah satu 
permasalahan penting dalam proses pembangunan ekonomi di Kota Tanjungbalai. 
Strategi untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan 
pendapatan tetap menjadi sasaran utama dari kebijakan pembangunan yang akan 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai.  

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan beragamnya 
program/kegiatan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam kerangka strategi 
pengurangan kemiskinan telah efektif menekan jumlah penduduk miskin. Jumlah 
penduduk miskin di Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan 
namun penurunannya melambat setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, tahun 2016, 
jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai sebesar 14,49 persen atau 24.420 jiwa 
dari total penduduk Kota Tanjungbalai. Tahun 2017 persentase penduduk miskin 
menurun sedikit menjadi sebesar 14,46 persen atau sejumlah 24.690 jiwa. Sementara 
Tahun 2018 tingkat kemiskinan meningkat sedikit menjadi 14,64 persen atau sejumlah 
25.300 jiwa. dan tahun 2020 kembali menurun menjadi sebesar 13,33 persen atau 
sebanyak 23,540 jiwa. Untuk itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai harus terus berupaya 
mengurangi penduduk miskin sebagai salah satu upaya dalam mencapai target dalam 
Sustainable Development Goals (SDGs)  guna mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan di tahun 2030.  

Sementara itu, upaya untuk memperkecil kesenjangan pendapatan antar 
penduduk terus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada lapisan 
masyarakat bawah. Dari hasil publikasi BPS menunjukkan bahwa perkembangan 
ketimpangan pendapatan Kota Tanjungbalai dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami 
fluktuasi. Pada tahun 2017, terjadi penurunan Gini Rasio menjadi 0,278 dibandingkan 
dengan kondisi tahun 2016 sebesar 0,373, namun pada tahun 2018, mengalami 
peningkatan menjadi 0,332 hingga akhirnya mengalami penurunan menjadi 0,272 di 
tahun 2020. Walaupun Gini Rasio Kota Tanjungbalai berfluktuasi, namun capaian saat 
ini kondisinya masih dalam kategori rendah (dibawah 0,35). 

 
4.2.10.4. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan 

Masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi salah satu 
permasalahan penting dalam proses pembangunan ekonomi di Kota Tanjungbalai. 



RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026| IV-83  

 

Strategi untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan 
pendapatan tetap menjadi sasaran utama dari kebijakan pembangunan yang akan 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai.  

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan beragamnya 
program/kegiatan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam kerangka strategi 
pengurangan kemiskinan telah efektif menekan jumlah penduduk miskin. Jumlah 
penduduk miskin di Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan 
namun penurunannya melambat setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, tahun 2016, 
jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai sebesar 14,49 persen atau 24.420 jiwa 
dari total penduduk Kota Tanjungbalai. Tahun 2017 persentase penduduk miskin 
menurun sedikit menjadi sebesar 14,46 persen atau sejumlah 24.690 jiwa. Sementara 
Tahun 2018 tingkat kemiskinan meningkat sedikit menjadi 14,64 persen atau sejumlah 
25.300 jiwa. dan tahun 2020 kembali menurun menjadi sebesar 13,33 persen atau 
sebanyak 23,540 jiwa. Untuk itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai harus terus berupaya 
mengurangi penduduk miskin sebagai salah satu upaya dalam mencapai target dalam 
Sustainable Development Goals (SDGs)  guna mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan di tahun 2030.  

Sementara itu, upaya untuk memperkecil kesenjangan pendapatan antar 
penduduk terus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada lapisan 
masyarakat bawah. Dari hasil publikasi BPS menunjukkan bahwa perkembangan 
ketimpangan pendapatan Kota Tanjungbalai dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami 
fluktuasi. Pada tahun 2017, terjadi penurunan Gini Rasio menjadi 0,278 dibandingkan 
dengan kondisi tahun 2016 sebesar 0,373, namun pada tahun 2018, mengalami 
peningkatan menjadi 0,332 hingga akhirnya mengalami penurunan menjadi 0,272 di 
tahun 2020. Walaupun Gini Rasio Kota Tanjungbalai berfluktuasi, namun capaian saat 
ini kondisinya masih dalam kategori rendah (dibawah 0,35). 

 

4.2.10.5. Pembangunan Sumber Daya Manusia 

Pembangunan sumber daya manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, 
yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang secara umum 
memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas. Salah satu indikator yang 
banyak digunakan dalam mengukur pembangunan sumber daya manusia adalah 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang 
merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek 
kesejahteraan melalui pengukuran daya beli. 

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) Kota Tanjungbalai terus mengalami peningkatan selama 5 (lima tahun 
terakhir), namun peningkatannya tidak begitu signifikan. IPM Kota Tanjungbalai pada 
tahun 2016 sebesar 67,09. Pada tahun 2019, IPM Kota Tanjungbalai mencapai 68,51 
dan pada tahun 2020, meningkat lagi menjadi 68,65 dan capaian ini secara 
keseluruhan masih di bawah angka Provinsi Sumatera Utara dan nasional. 

Namun demikian, meningkatnya indeks pembangunan manusia belum 
sejalan dengan peningkatan kualitas angkatan kerja yang ada di Kota Tanjungbalai 
jika dilihat dari tingkat pendidikan formalnya. Tingkat pendidikan formal angkatan kerja 
yang ada di Kota Tanjungbalai tahun 2020 sebagian besar masih didominasi pada 
level pendidikan SD sd SMP yakni berkisar 51,92 persen, selebihnya pendidikan 
menengah atas (SMA/MA/SMK)  jumlahnya berada dikisaran 43,65 persen, 
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sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12,22 persen dari total jumlah 
angkatan kerja  yang ada.  

4.2.10.6. Penyediaan Infrastruktur 

Kondisi ekonomi daerah yang produktif sangat sulit dicapai apabila tidak 
didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dukungan infrastruktur yang 
memadai sangat diperlukan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan 
daerah. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari 
ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian daerah, diantaranya adalah 
infrastruktur jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, dan ketersediaan 
energi. Ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian yang baik dapat 
mendorong pertumbuhan investasi daerah.  

Sampai saat ini, berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur di 
Kota Tanjungbalai terus dipacu dan salah satunya adalah infrastruktur jalan, dimana 
panjang jalan di Kota Tanjungbalai semakin bertambah setiap tahunnya. Namun 
secara kualitas masih terdapat hambatan untuk menyediakan jalan dengan kualitas 
baik karena berdasarkan data capaian tahun 2020 untuk jalan dalam kondisi baik 
masih seluas 278.527 km. 

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur kelistrikan juga merupakan kebutuhan 
vital yang harus dipenuhi daerah dalam menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. 
Pengembangan industri dan bisnis lainnya sangat tergantung pada listrik. UIW 
SUMUT UP3 Rantau Prapat ULP Tanjungbalai menyediakan fasilitas listrik untuk 
Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai. Pada 
Tahun 2020 sudah seluruh masyarakat Kota Tanjungbalai sudah seluruhnya 
menikmati fasilitas listrik. Pada tahun 2019 jumlah pelanggan dengan dengan daya 
450 VA sebanyak 10.708 pelanggan, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 
10.648 pelanggan. Jumlah pelanggan dengan daya 900VA pada tahun 2019 sebanyak 
20.759 pelanggan meningkat menjadi 23.935VA di tahun 2020. Pelanggan dengan 
daya 1300VA pada tahun 2019 berjumlah 4.110 pelanggan meningkat menjadi 5.438 
pelanggan ditahun 2020. Selanjutnya pelanggan dengan daya 2200VA pada tahun 
2019 sebanyak 2.641 pelanggan meningkat menjadi 3.249 pelanggan ditahun 2020, 
pelanggan dengan daya diatas 5500VA pada tahun 2019 sebanyak 1.512 pelanggan 
meningkat menjadi 1.988 pelanggan pada tahun 2020. Produksi listrik untuk Kota 
Tanjungbalai pada tahun 2019 sebesar 157.422 MWh dan menurun di tahun 2020 
menjadi 139.642 MWh. Artinya bahwa kebutuhan elektrifitas untuk skala rumah tangga 
di Kota Tanjungbalai telah cukup memadai dan diharapkan kapasitas yang tersedia 
juga akan dapat memenuhi kebutuhan usaha masyarakat dan ekonomi lainnya. 

Disamping itu, persoalan lain terkait dengan ketersediaan infrastruktur adalah 
kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat. Hal ini seiring 
dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor swasta/industri yang 
semakin bertambah. Kebutuhan akan air minum bersih dan sehat di Kota 
Tanjungbalai, mayoritas masih disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM). Produksi air minum yang dihasilkan PDAM Kota Tanjungbalai mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, produksi air minum PDAM Kota 
Tanjungbalai sebanyak 178,6 juta m3. Pada tahun 2019, produksi air minum meningkat 
menjadi 211,32 juta m3 atau tumbuh sebesar 18,3%. Sedangkan air minum yang 
disalurkan juga mengalami peningkatan dari 144,33 juta m3 pada tahun 2014 menjadi 
149,18 juta m3 pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan produksinya, terdapat 
surplus air minum di Kota Tanjungbalai, sehingga sangat berpotensi untuk 
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meningkatkan penyaluran air minum kepada pelanggan baru baik untuk rumah tangga 
maupun untuk bisnis. 

Terkait posisi geografis Kota Tanjungbalai dilintasi oleh 2 (dua) sungai besar 
yaitu Sungai Asahan terdapat permasalahan serius yang dihadapi yakni pendangkalan 
Sei Silau dan Sei Asahan. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di 
sekitarnya antara lain sebagai prasarana transportasi yang murah, efektif dan efisien. 
Keberadaan Sungai Silau dan khususnya Sungai Asahan merupakan dataran rendah 
yang setiap harinya tergenang akibat pasang surutnya air laut. Keberadaan Sungai 
Asahan merupakan urat nadi perekonomian bagi Kota Tanjungbalai yang berfungsi 
sebagai alur angkutan barang dan jasa baik dari daerah hinterland; Kabupaten 
Asahan, Labuhan Batu, Simalungun, Karo, maupun ke luar negeri seperti; Malaysia, 
Thailand dan Singapura. 

Kota Tanjungbalai sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut dalam 
aktfitasnya masih ditemui hambatan yang sangat mengganggu berkaitan dengan 
kondisi fisik sungai, sedimentasi yang begitu cepat dan tidak dapat dinormalisasikan 
secara rutin mengakibatkan terganggunya aktifitas ekonomi masyarakat. Sungai telah 
dipenuhi oleh sedimen pasir, lumpur dan sampah. Luapan dan genangan yang 
melebar menyebabkan banjir yang merusak pemukiman pada kelurahan dan desa-
desa sepanjang Sungai Asahan, merendam lahan pertanian, industri dan merusak 
infrastruktur penyokong ekonomi seperti jalan, jembatan dan sekolah (sarana 
pendidikan). 

Diperkirakan setiap tahunnya muka air sungai mengalami kenaikan berkisar 
0,3 cm/bulan akibat dari sedimentasi sungai. Hal ini membawa dampak yang sangat 
besar bagi perkembangan Kota Tanjungbalai ke depan khususnya mengakibatkan 
banjir yang terjadi secara terus menerus. Hasil kajian Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2013, yaitu dalam memperhitungankan 
pengerukan jumlah sedimen dan panjang alur yang dibutuhkan agar pelabuhan dapat 
berfungsi normal berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan 
Sumatera Utara dan ukuran kapal 500 DWT dengan kedalaman alur 3,7 m. Maka 
BBPT merekomendasikan jalur yang harus dikeruk diperkirakan lebarnya 80 m dengan 
panjang lebih kurang 9,8 km, dari sekitar pelabuhan Teluk Nibung menuju ke 
pelabuhan Bagan Asahan hingga ke muara Selat Malaka. Volume sedimen yang harus 
dikeruk ditaksir sekitar 10 juta m3 pada tahun 2013. Sehingga dengan laju sedimen 
yang cukup tinggi maka jumlah sedimen yang perlu dikeruk saat ini tentu jauh lebih 
besar. Hasil dari pengerukan ini dapat digunakan untuk penimbunan, baik untuk 
keperluan reklamasi maupun penimbunan di darat. 

Selanjutnya menilik posisi geografis strategis Kota Tanjungbalai yang berada 
pada jalur lalu lintas internasional di Selat Malaka yang didukung dengan keberadaan 
Pelabuhan Teluk Nibung, maka kondisi pendangkalan ini tentunya akan berdampak 
pada kelancaran arus lalu lintas perhubungan dan angkutan penumpang dari dan ke 
luar negeri (Malaysia, Singapura dan Thailand). Selain itu, Kota Tanjungbalai termasuk 
dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam mendukung 
pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba dimana Kota Tanjungbalai berfungsi 
sebagai salah satu pintu gerbang masuknya arus wisatawan mancanegara ke Danau 
Toba. 

Berdasarkan hal ini, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai masih menjadikan 
persoalan pendangkalan Sungai Silau dan Sungai Asahan sebagai isu strategis yang 
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harus dipertimbangkan dan diselesaikan 5 (lima) tahun mendatang dan 
mengedepankan pemanfaatan Pelabuhan Teluk Nibung agar lebih optimal. 

 
4.2.10.7. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah  

Pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah melalui 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sering kali dikaitkan dengan 
perkembangan pertumbuhan ekonomi. Beberapa daerah telah berhasil meningkatkan 
tingkat pertumbuhan ekonominya dengan signifikan melalui penciptaan dan 
pengembangan kapasitas iptek. Namun, pengembangan Iptek saja tidak cukup, 
karena perlu diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan publik yang mencakup 
kultur, budaya, serta pembangunan manusia dan wilayah.  

Selain itu perlu disesuaikan pula pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan 
inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun salah satu bentuk 
pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah adalah rencana 
pembangunan science dan technopark, yang diharapkan menjadi sarana bagi 
masyarakat Kota Tanjungbalai dalam memperluas wawasan mengenai 
perkembangan iptek. Pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan keunggulan komparatif 
masyarakat Kota Tanjungbalai menjadi keunggulan kompetitif dalam pengelolaan 
sumber daya ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan wilayah dan masyarakat menjadi basis 
penting dalam keberlanjutan pembangunan di Kota Tanjungbalai di masa datang. 

 
4.2.10.8. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan 

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan 
infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat 
dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai dituntut 
untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut. Ada beberapa alternatif pembiayaan non APBD yang dapat 
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dan dimungkinkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah skema Pinjaman dan Hibah Luar 
Negeri, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema 
penerbitan Obligasi Daerah. Namun demikian, Pemerintah Kota Tanjungbalai harus 
mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan Pemerintah Kota 
Tanjungbalai dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang 
diperoleh dari berbagai skema dimaksud. 

Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan skema yang relatif baru dalam 
penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kota Tanjungbalai sehingga perlu 
melakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi 
regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain. 

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut, adapula bentuk pelibatan 
lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/Corporate Social Responsibility (CSR). Sejauh 
ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang 
diperoleh dari skema TSLDU. Namun demikian, dirasakan masih ada peluang dan 
ruang untuk optimalisasi baik dari sisi swasta maupun Pemerintah Kota Tanjungbalai 
didalam pengelolaannya, diantaranya sinergi antara kegiatan TSLDU dengan program 
pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat. 


