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BAB V 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
 
 
5.1.  VISI 
 

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil 
kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah 
(pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah 
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa 
jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kepala daerah dan wakil 
kepala daerah terpilih menjadi visi jangka menengah daerah yang akan 
dikomunikasikan dan dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan yang 
menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. 
Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah: 
 
”Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah 
dan Harmonis”. 
 
Dengan beberapa pengertian sebagai berikut: 
 
1) Mewujudkan; yaitu keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan menjadi 

benar-benar berwujud. 
 

2) Kota Tanjungbalai; yaitu meliputi wilayah seluas 60,52 km2 di pesisir Timur pulau 
Sumatera beserta seluruh warganya.  

 
3) Berprestasi; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis 

kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan 
dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat 
regional, nasional maupun internasional. 

 
4) Religius; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh 

pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan 
masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar 
dalam bertindak dan bertingkah laku. 

 
5) Sejahtera; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta 

meningkatan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) 
menuju kesejahteraan masyarakat. 

 
6) Indah; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang 

sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik berdasarkan 
prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 

 
7) Harmonis; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung 

tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam 
kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada. 

 
5.2.  MISI 

 
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan 

untuk mewujudkan visi. Misi membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang 
jalan dan petunjuk secara garis besar langkah-langkah untuk mencapai visi. Misi juga 
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dapat didefenisikan sebagai suatu komitmen terbaik stakeholder baik sebagai tujuan 
maupun pelaku pembangunan. Misi yang dirumuskan dapat dikembangkan dengan 
memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal 
serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada 
dalam pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi disusun dengan 
menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa 
mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. 

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 
adalah sebagai berikut: 
1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk 

mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan 
pelayanan publik yang prima. 

2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan 
berakhlaq mulia. 

3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi 
unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju 
masyarakat maju dan sejahtera. 

4. Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang 
berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

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

6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan 
kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman 
suku dan  agama yang berpegang pada  adat dan budaya. 

7. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat 
melalui penguatan peran keluarga. 

 
Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut: 

 
Misi 1: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan 
mengedepankan pelayanan publik yang prima. 
 
Idealnya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan 

tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar hidupnya sebagai warga negara. Untuk 
tujuan tersebut diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik yang dapat 
menumbuhkan nilai kepercayaan (trust) masyarakat kepada pemerintah dan 
jajarannya. Artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menciptakan 
keberpihakan kepada masyarakat serta dapat mengayomi dengan memberikan rasa 
aman bagi warga untuk bermukim, berusaha dan beribadah; bebas untuk 
mengeluarkan pendapat; mendapat kemudahan dalam hal membutuhkan pelayanan 
dasar, ijin berusaha dan ijin lainnya serta pelayanan lain yang dibutuhkan serta warga 
mudah untuk mengakses berbagai informasi. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan 
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) setidaknya memiliki 4 
(empat) karakteristik yakni tranparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan 
partisipasi publik. 

Transparansi dimaksudkan bahwa berbagai proses, pelaksanaan, 
kelembagaan dan informasi pembangunan harus dapat diakses secara mudah oleh 
masyarakat sehingga akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan 
serta berperan aktif dalam kegiatan monitoring pembangunan. Akuntabilitas diartikan 
sebagai segala proses pengambilan kebijakan oleh stakeholder dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Penegakan hukum dimaknai bahwa 
kepemerintahan yang baik harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan 
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rasa keadilan kepada masyarakat dan partisipasi publik adalah pemerintah 
memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi 
secara konstruktif di setiap kesempatan. 

Di era kini, prinsip-prinsip good governance akan dijalankan dengan dukungan 
ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai utamanya ketersediaan 
layanan publik berbasis teknologi dan informasi, dukungan ketersedian sumberdaya 
aparatur yang professional dan kompeten, ketersediaan kebijakan dan sistem regulasi 
yang memihak pada kepentingan publik, sinergitas perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta harmonisasi komunikasi antar 
pelaku pembangunan. Apabila hal ini telah terpenuhi maka diharapkan peningkatan 
kualitas layanan kepada masyarakat dengan prinsip memberikan pelayanan prima 
yakni pelayanan mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau akan dapat terwujud. 
 
Misi 2:  Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang 

religius dan berakhlaq mulia. 
 

Dimensi pembangunan dalam rangka membangun manusia seutuhnya tidak 
hanya terkait pada pembangunan fisik, semata tetapi juga pembangunan non fisik 
yakni pembangunan mental spiritual masyarakat. Pembangunan mental spiritual 
masyarakat efektif dilakukan melalui penanaman nilai-nilai keagamaan (religius) sejak 
dini kepada masyarakat melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 
Nasional, pada pasal 3 dinyatakan dengan tegas bahwa: Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta tanggung jawab. 

Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang religius dan 
berakhlaq mulia yakni masyarakat yang senantiasa memahami serta 
mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam 
konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun 
berbangsa dan bernegara.  

Pembangunan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia akan menjadi 
agenda pokok pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang secara simultan 
dilaksanakan dengan agenda pokok pembangunan lainnya. Pembangunan 
masyarakat yang religius akan lebih dikembangkan kepada bagaimana membangun 
tatanan kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat yang dibarengi dengan 
pemberdayaan ekonomi ummat. Secara konkrit hal ini akan diawali dengan 
pemantapan pendidikan karakter di bangku sekolah dan di keluarga, menggalakkan 
kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dan aparatur yang disertai dengan 
kebijakan yang mendukung serta fasiltasi/bantuan bagi pembangunan/rehab rumah-
rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya melalui bantuan hibah. 

 
Misi 3: Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi 

ekonomi unggulan serta meningkatkan daya saing dalam rangka 
mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera. 

 
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah 

dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada selanjutnya membentuk pola 
kemitraan dengan sektor swasta dengan tujuan dapat menciptakan lapangan kerja 
baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan 
dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam rangka menjalankan peranannya 
terhadap fungsi proteksi dan fasilitasi. Peran utama yang dimaksud adalah dukungan 
kebijakan yang terkait dengan penguatan kelembagaan, regulasi dan fasilitasi dalam 
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mendorong iklim investasi, peningkatan produktivitas dan peningkatan keterampilan 
masyarakat. 

Pembangunan ekonomi Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan ditujukan 
kepada pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Daya saing dimaksud 
didefenisikan sebagai kemampuan daerah meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengedepankan potensi 
sumberdaya sebagai potensi ekonomi unggulan yang meliputi potensi perikanan 
kelautan, pertanian dan peternakan, koperasi dan UKM, perdagangan dan industri, 
sektor jasa serta pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Kunci 
keberhasilan peningkatan daya saing adalah adanya inovasi yang kreatif yang 
diwujudkan dengan pengembangnan industri yang berbasis kreatifitas atau yang 
disebut sebagai industri kreatif. Untuk pencapaian tujuan dimaksud membutuhkan 
dukungan lingkungan yang produktif, perekonomian daerah, ketenagakerjaan dan 
sumberdaya manusia, infrastruktur pendukung, sumberdaya alam dan lingkungan 
serta fasilitas kelembagaan keuangan/bantuan permodalan. 
 
Misi 4: Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan 

pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat. 

 
Pembangunan akan berhasil apabila didukung oleh ketersediaan sumberdaya 

manusia yang berkualitas. Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus terus menerus dilakukan secara 
berkelanjutan. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia meliputi pembangunan 
pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang 
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.  

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan 
anak didik yang berintelektual, mampu memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang menjelma dalam diri lulusan yang memiliki iman dan takwa dan berbudaya dan 
berkarakter menuju kemandirian. Artinya bahwa kemampuan intelektual yang 
diperoleh dari sistem pendidikan yang terselenggara digunakan untuk menciptakan 
kehidupan yang lebih baik, tidak saja untuk masa sekarang, juga untuk kesejahteraan 
generasi mendatang. Pendidikan yang berkualitas juga dimaksudkan untuk 
menciptakan lulusan yang mampu bersaing di era global. Pendidikan yang berkualitas 
harus terus didukung dengan pendanaan yang memadai dan dapat menjangkau 
semua lapisan masyarakat baik dari segi geografis terlebih dari segi ekonomis. 
Pembangunan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan menjamin bahwa pelayanan 
pendidikan akan murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. ke depan tidak ada 
alasan penduduk yang tidak bersekolah karena alasan aksesibiltas maupun alasan 
ekonomis. Pendanaan pendidikan akan diupayakan bagi peningkatan fasilitas dan 
sarana pendidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta 
peningkatan kualitas mutu lulusan yang tentunya akan dapat terwujud apabila ada 
keterlibatan dari setiap stakeholders dan partisipasi aktif masyarakat, orang tua dan 
pihak swasta untuk terlibat aktif di dunia pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini 
adalah pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan angka rata-rata lama 
sekolah dengan menuntaskan wajib belajar hingga 12 (dua belas) tahun selain 
memfasilitasi untuk mengembangkan Perguruan Tinggi. 

Selanjutnya pembangunan pendidikan akan dilakukan secara bersinergi dan 
beriringan dengan pembangunan kesehatan. Generasi yang sehat akan lebih mudah 
menerima dan melaksanakan proses pendidikan. Pembangunan kesehatan akan 
diwujudkan melalui upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan 
sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan akan tenaga medis, obat-obatan dan 
alat-alat kesehatan, peningkatan SDM kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam pencapaian pola hidup bersih dan sehat dan melibatkan stakeholders serta 
pihak ketiga. Tujuan yang ingin dicapai pada pembangunan kesehatan adalah untuk 
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meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang secara umum ditandai dengan 
meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar 
dan rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat, menurunnya angka kesakitan serta 
meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah-tengah masyarakat. 

 
Misi 5:  Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan 

dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip 
pembangunan yang berkelanjutan. 

 
Pemenuhan infrastuktur dasar dan ketersediaan infrastruktur sebagai 

pendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial sangat dibutuhkan keberadaannya. 
Pembangunan infrastruktur dewasa ini menghadapi tantangan yang sangat berat 
terlebih-lebih masalah rendahnya kualitas yang selalu menjadi sorotan publik. 
Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan dan memperhitungkan 
dinamika perkembangan dan persebaran permukiman penduduk dan lingkungannya, 
luas wilayah, kondisi geografis wilayah dan diperlukan keterpaduan pembangunan 
infrastruktur antar satu wilayah dengan wilayah di daerah lainnya serta harus 
memperhatikan atau mengakomodir keberlanjutan program. 

Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan pola dan 
penataan ruang. Oleh karena itu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
harus sudah mengakomodir perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang 
secara baik serta telah mengintegrasikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
baik RTH public mapun RTH private sehingga cita-cita untuk mewujudkan penataan 
kota yang bersih, indah dan rapi serta nyaman untuk bermukim bagi warga akan dapat 
terwujud. 

Pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 
kabupaten/kota namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi dan 
nasional dan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan partisipasi 
masyarakat. Oleh karenanya secara intensif diperlukan upaya untuk terus 
mengembangkan jejaring, baik ke tingkat nasional, ke Provinsi dan ke masyarakat. 
Dengan langkah-langkah yang terukur, diharapkan pembangunan dan peningkatan 
infrastruktur sebagai  jalan untuk peningkatan perekonomian daerah menuju 
kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kota Tanjungbalai akan dapat terwujud dalam 
beberapa tahun mendatang 
 
Misi 6: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam 
keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan 
budaya. 
 
Pembangunan politik merupakan salah satu agenda yang terus menjadi 

perhatian demi terciptanya tatanan kehidupan yang lebih demokratis pada masa yang 
akan datang. Pelaksanaan pembangunan politik memerlukan langkah-langkah yang 
harus dilakukan secara bertahap yakni dengan peningkatan kesadaran politik 
masyarakat dan penanaman nilai di tengah-tengah aparatur dan masyarakat. 
Selanjutnya pembangunan politik yang dimaksud disini adalah pembangunan politik 
sebagai pembinaan demokrasi masyarakat di tengah-tengah perbedaan suku, agama, 
adat dan budaya.  

 
Misi 7: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial 

masyarakat melalui penguatan peran keluarga. 
 
Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat 

berinisiatif untuk memperoleh proses kegiatan sosial dengan tujuan memperbaiki 
situasi dan kondisi diri sendiri dan keluarga. Pemberdayaan masyarakat merupakan 
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sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial atau dengan 
kata lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 
martabat masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan 
yang berpusat pada masyarakat, partisipasi dan bersifat keberlanjutan. Perwujudan 
pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara menciptakan iklim yang 
memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (enabling), memperkuat 
potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) dan melindungi potensi 
masyarakat dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap 
masyarakat. 

Pembangunan pemberdayaan masyarakat Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun 
ke depan akan dititikberatkan pada upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan 
masyarakat, pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat serta peningkatan 
partisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dan pembangunan keluarga 
dengan tidak meninggalkan kelompok marginal yakni kelompok miskin, perempuan 
miskin dan disabilitas. Yang paling utama yang akan dilakukan adalah peningkatan 
pemahaman kepada masyarakat tentang konsep pemberdayaan yang bertujuan untuk 
mengurangi angka ketergantungan masyarakat kepada pemerintah daerah. Hal ini 
penting mengingat mindset masyarakat tentang pemberdayaan selama ini masih 
kurang tepat yakni masyarakat akan berdaya apabila difasilitasi pemerintah 
(tergantung pada bantuan pemerintah).  

Diakui bahwa konsep membangun keberdayaan adalah suatu proses yang 
panjang dan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk memperoleh hasil 
yang diharapkan yakni masyarakat yang berdaya dan mandiri atau masyarakat yang 
memiliki kemampuan berfikir, memutuskan serta dapat memecahkan masalah yang 
dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Keberdayaan dan 
kemandirian masyarakat dibentuk dari individu-individu yang berdaya dan mandiri. 
Oleh karenanya pembangunan konsep pemberdayaan dibangun dimulai dari 
penguatan elemen terkecil yakni keluarga dan tetap diperlukan sinergitas dan 
kerjasama semua elemen. Harapan ke depan jika masyarakat sudah berdaya secara 
ekonomi, maka diharapkan tatanan kehidupan sosial masyarakat juga akan mulai 
membaik. 
 
5.3.  TUJUAN DAN SASARAN 

 
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan lebih bersifat operasional dari masing-masing misi 
serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis 
pembangunan daerah.  Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang 
menggambarkan tercapainya tujuan yakni berupa hasil pembangunan 
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program 
Perangkat Daerah.   

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang 
menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan 
arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan 
sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan 
sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebuah misi dapat dicapai melalui 
beberapa tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan penetapan 
tujuan sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami. 
 
5.3.1.  Tujuan 

 
Dari pernyataan-pernyataan misi, maka ditetapkan tujuan jangka menengah 

Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut: 
1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat 
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2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia 
3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah dan produk 

unggulan daerah. 
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan 

berkeadilan. 
5. Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan 

dengan dukungan infrastruktur yang baik. 
6. Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis 

dan berbudaya 
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan 

sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian 
 

5.3.2. Sasaran 
 
Berdasarkan rumusan tujuan jangka menengah Kota Tanjungbalai maka 

ditetapkan sasaran untuk pencapaian tujuan adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 
3. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat. 
4. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah. 
5. Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja.  
6. Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya 

pendidikan yang berkualitas. 
7. Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan 

yang berkualitas 
8. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik  
9. Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai 

dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan 
iklim. 

10. Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara 
serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya 
berlandaskan hukum. 

11. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat 
 

Sasaran-sasaran tersebut di atas, lebih detail menjelaskan bagaimana tujuan 
dapat dicapai dan merupakan wujud dari apa yang diinginkan dari visi dan misi jangka 
menengah yang akan berakhir pada tahun 2021. Hal ini lebih jelas dapat dilihat dari 
tabel keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta indikator yang ingin dicapai 
berikut: 
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Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 

Visi: Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis 
 

NO MISI TUJUAN/SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

KONDISI 
AWAL 

TARGET 
KONDISI 
AKHIR Capaian 

(2020)  
2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

1 Melaksanakan 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik untuk 
mencapai prestasi 
di berbagai 
bidang 
pembangunan 
dengan mengede-
pankan 
pelayanan publik 
yang prima 

1.1 Mewujudkan 
pelayanan prima 
kepada masyarakat  

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

Predikat - 
  

B B B B B B 

Nilai Reformasi 
Birokrasi 

Predikat  C B B BB BB BB 

1.1.1 Meningkatnya 
kualitas tata kelola 
pemerintahan 

Opini BPK 
terhadap LKPD  

Predikat WDP  WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

Nilai SAKIP 
Kota 

Predikat B 
 

B BB BB BB BB BB 

Nilai evaluasi 
LPPD  

Predikat Tinggi  Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

  Nilai Evaluasi 
SPBE 

Predikat Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

1.1.2 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
public 

Hasil evaluasi 
pelayanan 
publik 

Predikat - Zona 
Hijau 

Zona 
Hijau 

Zona 
Hijau 

Zona 
Hijau 

Zona 
Hijau 

Zona 
Hijau 

2 Membina dan 
memajukan 
kehidupan ummat 
beragama menuju 
masyarakat yang 

2.1. Mewujudkan 
tatanan kehidupan 
masyarakat yang 
religius dan 
berakhlaq mulia  

Konflik SARA Kasus 0 0 0 0 0 0 0 
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religius dan 
berakhlaq mulia 

2.1.1 Meningkatnya 
keimanan dan 
ketaqwaan aparatur 
dan masyarakat  

Jumlah 
kejahatan 

Kasus 570 520 480 430 400 380 380 
 
 

3 
  
  
  
  
  
  

Meningkatkan 
perekonomian 
daerah yang 
berdaya saing 
berbasis potensi 
unggulan dalam 
rangka 
mendorong 
kemandirian 
menuju 
masyarakat maju 
dan sejahtera 

3.1 Meningkatkan 
perekonomian 
berbasis potensi 
daerah dan produk 
unggulan daerah 

Laju 
Pertumbuhan 
ekonomi  

Persen -0,47 5,60 5,75 5,80 5,85 5,90 5,90 

Pendapatan 
Perkapita 

 

Juta Rp 52,15 58,80 63,00 67,52 72,40 77,70 77,70 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Persen 6,97 6.30 6,00 5,70 5,50 5,30 5,30 

3.1.1 Meningkatnya 
produktivitas sektor 
perekonomian 
daerah  

Produktivitas 
total daerah 

- 110,64 115,21 119,82 123,41 127,11 132,19 132,19 

3.1.2 Meningkatnya 
investasi dan 
kesempatan kerja 

Jumlah 
investasi 

(Rp.000) 34.971.000 37.843.649 38.978.959 40.148.327 41.152.035 42.386.597 42.386.597 

Tingkat 
Partisipasi 
Angkatan Kerja 
(TPAK) 

Persen 65,84 66,54 67,76 68,01 69,17 70,83 70,83 

4 
  
  
  

Mewujudkan 
kualitas 
sumberdaya 
manusia melalui 
pembangunan 
pendidikan yang 
berkualitas 
berbasis IPTEK 
dan peningkatan 

4.1 Meningkatkan 
kualitas layanan 
pendidikan dan 
kesehatan yang 
merata dan 
berkeadilan  

Indeks 
Pembangunan 
Manusia (IPM) 

Poin 68,65  69,79 70,36 70,93 71,50 72,07 72,07 

Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

Poin 89,69 89,82 90,07 90,22 91,27 91,82 91,82 

4.1.1  Meningkatnya 
sistem dan akses 
layanan pendidikan 

Angka Rata-
rata lama 
sekolah  

Tahun 9,44 9,59 9,67 9,75 9,83 9,90 9,90 
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derajat kesehatan 
masyarakat 
  
  
  

serta sumberdaya 
pendidikan yang 
berkualitas 

Angka Harapan 
Lama Sekolah  

Tahun 12,5 12,54 12,58 12,60 12,64 12,68 12,68 

4.1.2 Meningkatnya 
sistem dan akses 
layanan kesehatan 
serta sumberdaya 
daya kesehatan 
yang berkualitas 

Angka Usia 
Harapan Hidup 

Tahun 63,27 63,85 64,14 64,43 64,72 65.01 65.01 

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

5.1 Meningkatkan 
penataan kawasan 
kota yang 
berkelanjutan 
dengan dukungan 
infrastruktur yang 
baik  

Indeks layanan 
kualitas 
infratsruktur  

Predikat -  C CC CC B B B 

  5.1.1 Meningkatnya 
ketersediaan dan 
kualitas 
infrastruktur publik  

Persentase 
Panjang jalan 
dalam kondisi 
baik 

% 68,36 70,00 71,50 73,00 74,70 76,00 76,00 

  
 

5.1.2 Meningkatnya 
penataan kawasan 
kota yang bersih, 
indah dan rapi yang 
disertai dengan 
peningkatan 
kualitas lingkungan 
hidup dan 
pengendalian 
perubahan iklim.  

Persentase 
luasan RTH 
publik  

Persen 20,33 20,50 20,51 20,52 20,53 20,54 20.54 

  
  

Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH)  

Poin 58,23 66 68 70 72 75 75 

  
  

Persentase 
lingkungan 
permukiman 
kumuh 

Persen 23,50 21,26 20,07 19,13 17,21 15,49 15,49 
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6 Membina 
kehidupan sosial 
politik masyarakat 
dalam rangka 
mewujudkan 
kehidupan 
masyarakat yang 
demokratis dan 
harmonis dalam 
keanekaragaman 
suku dan agama 
yang berpegang 
teguh pada adat 
dan budaya 

6.1 Mewujudkan 
kehidupan sosial 
politik masyarakat 
yang demokratis 
dan berbudaya  

Pesentase 
Partisipasi 
pemilu  

Persen - - - 85 - - - 

6.1.1 Terciptanya 
kerukunan dan 
harmonisasi 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara serta 
mendorong 
dinamika 
kehidupan sosial 
masyarakat yang 
berbudaya 
berlandaskan 
hukum  

Demonstrasi 
berakhir ricuh 

Kasus 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

 

Persentase 
penegakan 
Perda 
  

Persen 66 72 75 78 81 84 84 

7 Mewujudkan 
pemberdayaan 
masyarakat dan 
tatanan 
kehidupan sosial 
masyarakat 
melalui 
penguatan peran 
keluarga 
  

7.1 Meningkatkan 
keberdayaan 
masyarakat dan 
peningkatan 
kualitas kehidupan 
sosial masyarakat 
berbasis keluarga   

Angka 
kemiskinan 

Persen 13,33 12,84 12,50 12,36 12,11 11.87 11,87 

Ketimpangan 
Pendapatan/ 
Indeks Gini 

Poin 0,272 0,268 0,266 0,265 0,263 0,261 0,261 

 

Indeks 
Pemberdayaan 
Gender 

Poin 63,28 63,78 64,25 64,82 65,02 65,38 65,38 

  

7.1.1 Meningkatnya 
kualitas kehidupan 
sosial masyarakat  

Rasio 
ketergantungan 

Rasio 58,09 57,43 57,25 56,96 56,67 56,39 56,39 

 

Indikator Kota 
Layak Anak 

Predikat Pratama Madya Madya Madya Nindya Nindya Nindya 
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Penjelasan Penetapan Target Indikator Makro Daerah 
 
Ketidakpastian  perekonomian global akibat pandemi Covid-19 telah 

memberikan dampak bagi perekonomian nasional, dan perekonomian Provinsi 
Sumatera Utara.  Sebagai bagian dari perekonomian Sumatera Utara, perekonomian 
Kota Tanjungbalai juga menghadapi tantangan yang cukup berat, mengingat 
perekonomian Kota Tanjungbalai memiliki kontribusi yang kecil yang mendapat 
pengaruh cukup besar bagi dinamika perekonomian di Provinsi Sumatera Utara. 

Pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 melambat disebabkan 
dari dua sisi ekonomi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Pada sisi penawaran 
atau produksi, adanya  pembatasan pemerintah untuk melakukan aktivitas secara fisik 
di tempat produksi, telah menyebabkan tingkat produksi barang dan jasa pada hampir 
semua sektor ekonomi mengalami penurunan. Dari 17 lapangan usaha dalam PDRB 
(Produk Domestik Regional Bruto), hanya 2 sektor yang diproyeksikan tidak 
mengalami perlambatan yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi dan lapangan 
usaha jasa kesehatan dan sosial.  

Instruksi pemerintah untuk jaga jarak sosial (Social Distancing) dan 
menjalankan pekerjaan dari rumah (Work From Home) serta tetap berapa di rumah 
(Stay at Home) memberikan dampak pengurangan aktivitas produktif bagi masyarakat 
Kota Tanjungbalai. Secara umum, lapangan usaha yang paling parah terkena dampak 
pandemi Covid-19 antara lain adalah pariwisata (akomodasi, restoran, jasa perjalanan 
wisata), transportasi, perdagangan, dan industri. Sebagai kota yang mengandalkan 
sektor jasa dalam perekonomiannya, lapangan usaha tersebut merupakan bagian 
terpenting bagi perekonomian Kota Tanjungbalai.  

Dari sisi permintaan, penyebaran Covid-19 memberi dampak terhadap 
pengurangan konsumsi rumah tangga, investasi pemerintah dan swasta serta ekspor 
dan impor.  Antisipasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan 
stimulus fiskal, telah membuat perekonomian menurun tidak terlalu tajam.  Ancaman 
yang cukup besar terjadi melalui penurunan konsumsi rumah tangga akibat 
pendapatan masyarakat yang berkurang. Konsukensinya, daya beli masyarakat 
menjadi menurun dan menyebabkan terhentinya sebagian aktivitas ekonomi terutama 
kegiatan bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Kondisi tersebut  
membawa dampak yang besar bagi pengurangan pendapatan mereka. Padahal, 
sebagian besar roda perekonomian di Kota Tanjungbalai digerakkan oleh UMKM. 
Kondisi ini tentunya akan sangat berimbas kepada pengangguran, kemiskinan, 
ketahanan pangan rumah tangga, dan kerawanan sosial/kriminalitas. 

Proyeksi terhadap perkembangan indikator Makroekonomi Kota Tanjungbalai 
dilakukan melalui penelaahan terhadap proyeksi perkembangan ekonomi 
internasional yang mempengaruhi Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara. 
Dengan demikian, proyeksi yang dihasilkan dapat dianalisis secara komprehensif 
dengan mempertimbangan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika 
internasional, nasional dan regional. 

 
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

 
Tahun 2020 diawali dengan optimisme bahwa akan terjadi perbaikan 

perekonomian dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi global diyakini 
akan kembali membaik Ketika mulai membaiknya hubungan Amerika Serikat dan 
China yang telah menjalankan Perang Dagang sejak tahun 2018.  

Namun, optimisme tersebut memudar dengan cepat seiring dengan 
merebaknya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah 
mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi pada 
awal 2020, menjadi krisis perekonomian yang memengaruhi kehidupan sosial, 
kesejahteraan, dan finansial. 
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Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia menurun hingga 3,3%. 
Pernurunan tertinggi terjadi di Negara Maju dan Amerika Latin. Pertumbuhan ekonomi 
Amerika Serikat menurun 3,5%, Kawasan Eropa menurun hingga 6,6% dan Amerika 
Latin anjlok hingga 7,0%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di 
Amerika Latin disebabkan dampak Pandemi Covid-19 yang telah menghancurkan 
perekonomian negara-negara di Amerika Latin dan menyebabkan terjadinya 
pengangguran yang sangat besar. ILO (International Labor Organization) mencatat 
sekitar 30,1 juta orang menganggur di Kawasan Amerika Latin yang kondisi tersebut 
memperparah perekonomian. Sementara itu, di Kawasan Negara Emerging, 
pertumbuhan ekonomi hanya menurun sekitar 1,0% pada tahun 2020.  Pertumbuhan 
ekonomi yang menurun juga terjadi di negara-negara ASEAN. 

 

 
 

Gambar  5.1. 
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi  

Negara-negara ASEAN Tahun 2020-2026 

Sumber: IMF 

 
Pada tahun 2020, hampir seluruh negara ASEAN mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang menurun. Namun capaian Indonesia masih lebih baik dibandingkan 
negara-negara ASEAN lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 
menurun 2,07%. Sementara itu, penurunan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di 
Philipina, sebesar 9,51%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga terjadi di 
Thailand dan Malaysia serta Singapura. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut 
disebabkan adanya kebijakan pemerintah negara tersebut untuk melakukan 
pembatasan ketat atas kegiatan ekonomi (lockdown) dan pembatasan pergerakan 
masyarakat sehingga aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang tajam. Sementara 
itu, keberhasilan pemerintah Vietnam dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 
memberikan hasil yang cukup signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi Vietnam yang 
masih dapat tumbuh sebesar 2,91%. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diproyeksikan tumbuh 
4,30%. Belum normalnya pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 
2021 disebabkan masih belum selesainya permasalahan kesehatan dalam 
penanganan pandemi Covid-19. Tahapan vaksinasi terhadap 75,0% warga negara 
Indonesia untuk mencapai kondisi immunity herds memerlukan waktu yang cukup 
lama. Angka vaksinasi COVID-19 saat ini di Indonesia rata-rata 58.772 dosis per hari 
(Bloomberg, 2021). Dengan asumsi tersebut, dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk 

2,
27

-7
,9

7

-2
,0

7

-4
,8

3

-5
,5

9

-9
,5

1

-5
,3

9

-6
,0

9 -3
,5

1

2,
91

4
,8

6 6
,5

4

5
,2

2

0
,4

9

5
,0

0 6
,5

2

2
,5

2 3
,6

5

1
,6

1

6
,6

1

China India Indonesia Japan Malaysia Philippines Singapore Thailand United
States

Vietnam

p
er

se
n

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026



RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026| V-14  
 

mencapai kekebalan kelompok, yang mencakup 75 persen populasi penduduk 
Indonesia dengan penyuntikkan dua dosis vaksin Covid-19.  

Berdasarkan rencana yang telah disusun, pemberian Vaksin Covid-19 secara 
bertahap di Indonesia akan selesai pada Maret 2022. Indonesia akan mencapai 
kondisi immunity herds pada waktu tersebut, sehingga perekonomian dapat kembali 
tumbuh dengan cukup tinggi. Proyeksi IMF, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi 
Indonesia dapat mencapai 5,81% dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 
berlanjut pada tahun 2023 yakni sebesar 5,68%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
baru kembali menurun mencapai kondisi normal yaitu tumbuh sekitar 5,20% hingga 
5,30% pada tahun 2024 hingga 2026.  

 

 
 

Gambar 5.2. 
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 - 2026 

Sumber: IMF 

 
Perkembangan ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian nasional 

selanjutnya memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian Provinsi 
Sumatera Utara dan Kota Tanjungbalai.  Selaras dengan dinamika pertumbuhan 
ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai diproyeksikan akan 
mulai tumbuh mulai tahun 2021. Setelah mengalami penurunan hingga 0,47% pada 
tahun 2020, diproyeksikan perekonomian Kota Tanjungbalai meningkat menjadi 
4,50% pada tahun 2021.  

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai semakin membaik pada tahun 2022 
dan tumbuh sebesar 5,60% sejalan dengan selesainya tahapan vaksinasi Covid-19. 
Pertumbuhan ekonomi semakin menguat pada tahun berikutnya mengingat 
masyarakat sudah dapat beraktivitas normal yang berdampak terhadap kembalinya 
perekonomian Kota Tanjungbalai dalam batas normal yaitu tumbuh sebesar 5,75%. 
Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai kembali meningkat seiring 
dengan selesainya pembangunan jalan tol Sumatera dari arah Kisaran menuju Rantau 
Prapat. Kondisi tersebut meningkatkan akselerasi pergerakan barang dan jasa dan 
memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian Kota Tanjungbalai. Secara 
bertahap pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai tumbuh sebesar 5,80% (2024), 
kemudian meningkat lagi pada periode berikutnya yaitu 5,85% (2025) dan 5,90% 
(2026). 
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Gambar 5.3. 
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjung Balai 2021 - 2026 

Sumber: BPS (diolah), Proyeksi 

 
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 

 
Pertumbuhan ekonomi akan berdampak baik terhadap penurunan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 
dapat menekan TPT semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Pertumbuhan 
ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2020 yang menurun sebesar 0,47% memberikan 
dampak terhadap peningkatan TPT dari 6,82% tahun 2019 menjadi 6,97% tahun 2020.  

Seiring dengan pulihnya ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2021, maka 
diproyeksikan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tanjungbalai akan menurun 
menjadi 6,70%. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pada tahun-tahun 
berikutnya diharapkan memberi dampak bagi penciptaan lapangan kerja yang 
semakin besar bagi Angkatan Kerja Kota Tanjungbalai sehingga tingkat pengangguran 
akan semakin menurun. Diproyeksikan pada tahun 2026, Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) Kota Tanjungbalai menurun menjadi 5,30%. 
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Gambar 5.4. 

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026 
Sumber: BPS (diolah), Proyeksi 

 
3. PDRB Per Kapita 

 
Proyeksi pendapatan perkapita dapat dilakukan dengan melakukan proyeksi 

PDRB ADHB dan proyeksi pertumbuhan penduduk. Penduduk Kota Binjai setiap tahun 
tumbuh sekitar 1,0%. Berdasarkan prakiraan tersebut, maka diproyeksikan 
Pendapatan Perkapita ADHB Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 sebesar Rp51,87 
juta. Capaian tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Perkapita tahun 
2019 sebesar Rp51,09 juta. Walaupun terjadi Pandemi Covid-19, pendapatan 
perkapita Kota Tanjungbalai masih dapat tumbuh sebesar 1,5%. 

 

 
 

Gambar 5.5. 
Proyeksi Pendapatan Perkapita ADHB Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026 

Sumber: BPS (diolah), Proyeksi 

 
Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan lebih tinggi pada tahun 2021, sehingga 

memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Perkapita Kota Tanjungbalai 
yang lebih tinggi lagi. Pada tahun 2021, Pendapatan perkapita Kota Tanjungbalai 
diproyeksikan mencapai Rp 54,95 juta. Pendapatan perkapita meningkat secara 
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berkelanjutan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di Kota 
Tanjungbalai sehingga pada tahun 2026 mencapai Rp77,70 juta. 

 
4. Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini 

 
Ketimpangan pendapatan (indeks gini) Kota Tanjungbalai tergolong rendah 

dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, indeks gini Kota Tanjungbalai 
mencapai 0,268. Pada tahun 2020, ketimpangan pendapatan Kota Tanjungbalai 
mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,270. Peningkatan ketimpangan tersebut 
disebabkan semakin meningkatnya perbedaan pendapatan antara kelompok 
masyarakat berpenghasilan rendah dengan berpenghasilan tinggi di Kota 
Tanjungbalai. 

Pada tahun 2021 diproyeksikan ketimpangan pendapatan masih sekitar 0,270 
disebabkan pemulihan ekonomi masih belum berjalan secara optimal dan mulai tahun 
2022 hingga tahun 2026 ketimpangan pendapatan akan semakin menurun. 
Diproyeksikan pada tahun 2026, ketimpangan pendapatan di Kota Tanjungbalai dapat 
menurun menjadi 0,261. Capaian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di 
Kota Tanjungbalai dalam kelompok rendah. 

 

 
 

Gambar 5.6. 
Proyeksi Perkembangan Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan  

Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026 
Sumber: BPS (diolah), Proyeksi 

 
5. Angka Kemiskinan  

 
Pertumbuhan ekonomi memberi dampak terhadap peningkatan kesempatan 

kerja, dan pada tahap berikutnya meningkatkan pendapatan perkapita dan 
mengurangi persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Sebaliknya, ketika terjadi 
pertumbuhan ekonomi yang menurun menyebabkan tingkat pengangguran meningkat 
yang selanjutnya meningkatkan persentase penduduk miskin. Pandemi Covid-19 telah 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbali menurun 0,47% pada tahun 
2020, berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin. Berkurangnya 
pendapatan masyarakat menyebabkan persentase penduduk miskin di Kota 
Tanjungbalai meningkat. Namun, pemerintah dapat melakukan antisipasi dengan 
memberikan subsidi dan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat serta menjaga 
kestabilan harga pasar sehingga dapat berdampak terhadap pengurangan persentase 
penduduk miskin. Kesigapan pemerintah Kota Tanjungbalai dalam memberikan 
bantuan bagi masyarakat miskin Ketika terjadi Pandemi Covid-19 berdampak terhadap 
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pengurangan persentase penduduk miskin sebesar 71 poin atau menurun dari 14,04% 
(2019) menjadi 13,33% (2020). 

 

 
Gambar 5.7.  

Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026 
Sumber: BPS (diolah), Proyeksi 

 
Pemulihan ekonomi Kota Tanjungbalai pada tahun 2021 diproyeksikan 

memberikan dampak terhadap penurunan persentase penduduk miskin. Dengan 
pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% pada tahun 2021, diharapkan dapat menurunkan 
kemiskinan menjadi 13,33%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun 
berikutnya diproyeksikan akan membawa dampak terhadap penurunan persentase 
kemiskinan hingga mencapai 11,87% pada tahun 2026. 

 
6. Indeks Pembangunan Manusia 

 
Perencanaan pembangunan yang baik diharapkan dapat memberikan dampak 

yang positip bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia tersebut tercermin dari indikator Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM). Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun 
IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM 
merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun 
kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat digunakan untuk 
menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga 
dimensi kebutuhan dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and 
healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of 
living). 
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Gambar 5.8. 
Proyeksi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 

Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026 
Sumber: BPS (diolah), Proyeksi 

 
Selama periode 2016–2020, kualitas pembangunan manusia di Kota 

Tanjungbalai mengalami peningkatan yang cukup berarti. Berdasarkan capaian, IPM 
yang dimiliki Kota Tanjungbalai  telah berada pada kategori tinggi. Pada tahun 2016, 
IPM Kota Tanjungbalai sebesar 67,09 dan terus mengalami pertumbuhan hingga 
tahun 2020 mencapai 68,65. Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai tidak terlepas dari 
perkembangan masing-masing indikator pembentuknya, seperti Angka Harapan 
Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. 
Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Tanjungbalai telah mengalami perkembangan 
setiap tahunnya. Pada tahun 2016, usia harapan hidup Kota Tanjungbalai sebesar 
62,09 tahun dan kemudian meningkat menjadi 63,27 tahun pada tahun 2020. 
Meningkatnya fasilitas kesehatan, teknologi kesehatan dan jumlah tenaga medis yang 
terus bertambah telah memberikan dorongan bagi peningkatan harapan hidup 
masyarakat Kota Tanjungbalai. Demikian pula Harapan Lama Sekolah yang menjadi 
salah satu faktor yang cukup penting di dalam peningkatan IPM. Dengan kebijakan 
pemerintah daerah yang menggratiskan pembayaran SPP dan dana BOS serta 
pembagian Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah pusat, mendorong peningkatan 
harapan masyarakat untuk dapat lebih lama lagi mendapatkan pendidikan. Harapan 
Lama Sekolah Kota Tanjungbalai secara konsisten mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Pada tahun 2016, Harapan Lama Sekolah Kota Tanjungbalai mencapai 
12,41 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 12,50 tahun. Indikator ketiga 
yang mempengaruhi IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah. Indikator ini menunjukkan 
bagaimana rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. 
Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai juga telah mengalami peningkatan yang 
cukup berarti. Pada tahun 2016, Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai 
mencapai 9,12 tahun dan  kemudian meningkat menjadi 9,44 tahun pada tahun 2020. 
Untuk indikator pengeluaran perkapita masyarakat Kota Tanjungbalai, secara umum 
telah terjadi peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya pendapatan per Kapita telah 
memberikan kemampuan riil konsumsi masyarakat yang diwujudkan dengan 
pengeluaran perkapita yang juga semakin tinggi. Pada tahun 2016, pengeluaran 
perkapita masyarakat Kota Tanjungbalai mencapai Rp.10,33 juta dan kemudian 
meningkat menjadi Rp.11,13 juta pada tahun 2020. Meningkatnya seluruh komponen 
yang membentuk IPM juga berdampak terhadap peningkatan Kota Tanjungbalai. Pada 
tahun 2016, IPM Kota Tanjungbalai mencapai 67,09 poin lalu pada tahun 2020 
meningkat menjadi 68,65 poin. Peningkatan IPM sedikit melambat dari tahun 2019 ke 
tahun 2020 disebabkan Pandemi Covid-19. Namun mulai tahun 2021 hingga 2026 
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terjadi lagi akselerasi peningkatan IPM Kota Tanjungbalai. Pada tahun 2026 
diproyeksikan IPM Kota Tanjungbalai mencapai 72,07 poin. 

 
7.  Indeks Pembangunan Gender  

 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian 
pembangunan. IPM hanya dapat menggambarkan capaian pembangunan                           
di suatu wilayah, akan tetapi IPG mampu menggambarkan capaian pembangunan 
sekaligus mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. 
Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan 
antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan 
nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan 
dan laki-laki. 

 

 
 

 Gambar 5.9. 
Proyeksi Perkembangan Indeks Pembangunan Gender 

Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 
Sumber: BPS (diolah), Proyeksi 

  
Pada tahun 2017 capaian IPG Kota Tanjungbalai sebesar 88,94 poin, seiring 

dengan kenaikan IPM maka IPG Kota Tanjungbalai hingga tahun 2020 terus 
mengalami kenaikan menjadi sebesar 89,75 poin. Pada tahun 2021 diproyeksikan IPG 
masih sekitar 89,82 poin disebabkan pandemi Covid-19 sehingga kondisi kesehatan, 
pendidikan dan standar hidup layak belum meningkat secara optimal, tetapi pada 
tahun 2026 IPG Kota Tanjungbalai diharapkan tumbuh menjadi 91,82 poin.  
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