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BAB VI 
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 
PEMBANGUNAN DAERAH 
 
 

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, diperlukan 
strategi yang akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas 
dalam pencapaian pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan merupakan 
perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-
prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Selain itu, 
strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan perbaikan kinerja 
pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan. 

 
6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN 
 

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan 
grand design perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan 
dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan 
mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan 
serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi 
diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang bersifat 
operasional. Secara sederhana, perumusan strategi dapat memperhatikan masalah 
yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah agar diperoleh strategi yang 
lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan.  

 
6.1.1. Strategi untuk pencapaian misi pertama: Melaksanakan tata kelola 

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

 
Kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk 

mewujudukan misi adalah bahwa semakin tumbuhnya kesadaran dan semangat 
aparatur untuk menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan 
mengedepankan pelayanan prima kepada masyakat, dukungan kebijakan mengenai 
tranparansi dan penerapan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta 
dukungan perkembangan teknologi dan informasi. Namun masih ditemukan 
kelemahan-kelemahan yang disebabkan karena masih lemahnya pengawasan 
terhadap kinerja dan disiplin aparatur serta masih minimnya inovasi layanan yang 
diberikan. 

Banyak peluang yang bisa diperoleh dalam rangka meningkatkan kinerja misi 
pertama yakni berbagai penghargaan yang bisa diraih yang menggambarkan 
keberhasilan pelaksanaan bidang stata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. 
Meski demikian terdapat berbagai ancaman yang menjadi pertimbangan yang harus 
diantisipasi sejak awal yakni perkembangan kebijakan yang sangat dinamis dan cepat 
yang disertai dengan penerapan sistem berbasis teknologi harus berimbang dengan 
peningkatan kapabilitas ASN serta daya saing dengan pemerintah daerah lainnya.  
Berdasarkan hal ini maka pilihan strategi yang ditetapkan adalah: 
1. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk pencapaian kinerja yang 

maksimal; 
3. Meningkatkan cakupan layanan pemerintahan di berbagai bidang pembangunan 

dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik; 
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6.1.2. Strategi untuk pencapaian misi kedua: Mewujudkan kehidupan ummat 

beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia 

Geliat dan semangat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan 
aparatur tentang bagaimana upaya meningkatkan pemahaman dan semangat 
beribadah serta pelaksanaan kegiatan keagamaan sejalan dengan semangat 
mengembalikan Kota Tanjungbalai sebagai kota ulama dan penghasil Qori/Qoriah 
terbaik, menjadi kekuatan pemerintah kota untuk mewujudnyatakan misi ini. Hal ini 
terlihat dari semakin banyaknya lembaga-lembaga dan maraknya kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang tumbuh diprakarsai oleh masyarakat.  Namun terdapat kelemahan 
yang masih menjadi kendala yakni masih minimnya keterbatasan tenaga-tenaga 
penyuluh keagamaan, dai maupun rohaniawan dibanding jumlah masyarakat yang 
ada, sehingga masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh 
oleh dakwah/kegiatan keagamaan. Sedangkan peluang yang bisa diraih untuk 
mewakili keberhasilan misi adalah perolehan penghargaan pelaksanaan kegiatan 
MTQ tingkat Provinsi, nasional dan internasional serta pemberdayaan ekonomi 
ummat.  Selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yakni maraknya 
kasus narkoba dan kejahatan lainnya, meningkatnya kasus perceraian, kemiskinan 
dan masalah-masalah sosial  lainnya yang menjadi hambatan tersendiri dalam 
pelaksanaan misi ini nantinya. 

Bedasarkan pertimbangan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
di atas, maka ditetapkan strategi pencapaian misi kedua adalah: 
1. Meningkatkan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan 

keagamaan aparatur dan masyarakat; 
2. Membina dan menguatkan kecerdasan umat beragama melalui kegiatan orientasi 

dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara berkesinambungan dan terus 
menerus kepada serta pembangunan ekonomi ummat; 

3. Menguatkan peran pemuka agama/dai/tenaga keagamaan lainnya dalam 
mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari keluarga; 

4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang 
berkembang di masyarakat dalam melaksanakan syiar dan kegiatan keagamaan. 
 

6.1.3. Strategi untuk pencapaian misi ketiga: Meningkatkan perekonomian 

daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing 

dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan 

sejahtera 

Secara geografis Kota Tanjungbalai memiliki posisi strategis karena berada 
pada jalur lalu lintas internasional di Selat Malaka. Di samping itu, Tanjungbalai juga 
dekat dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Posisi ini tentu akan memberikan 
kesempatan bagi Kota Tanjungbalai untuk mengambil peran dalam pengembangan 
simpul jasa perdagangan dalam dan luar negeri untuk Provinsi Sumatera Utara.  
Lokasi strategis Kota Tanjungbalai juga didukung oleh sumberdaya alam utama 
daerah Hinterlandnya (Kabupaten: Asahan, Batu Bara, Simalungun, Labuhan Batu 
Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan) yang cukup menjanjikan, yakni 
perikanan, pertanian termasuk buah-buahan dan sayuran, dan perkebunan antara   
lain kelapa sawit. Kondisi ini merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki Kota 
Tanjungbalai yang jika dimanfaatkan dengan baik akan dapat mendorong  percepatan 
pertumbuhan kota terlebih dengan keberadaan pelabuhan Teluk Nibung.     
Selanjutnya keberadaaan Jalan Lingkar Utara dan lembaga-lembaga pendukung 
seperti: Perbankan serta Perwakilan lembaga yang ada di daerah, (Bea cukai, Imigrasi 
dan Karantina) menjadi tambahan kekuatan pendukung. Kekuatan yang dimiliki belum 
dapat dioptimalkan mengingat masih banyak terdapat kelemahan yakni: Masih 
rendahnya daya saing SDM ketenagakerjaan, potensi sumberdaya alam belum 
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dikembangkan secara maksimal, regulasi yang belum mendukung, minimnya 
kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan belum optimalnya layanan birokrasi. 

Peluang untuk mencapai misi ketiga ini adalah: Ketersediaan kebijakan 
nasional yang menyatakan bahwa Kota Tanjungbalai sebagai pendukung Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasional (Kawasan Danau Toba), pasar yang luas yang didukung 
keberadaaan kawasan Hinterland (Kawasan Kabupaten/Kota di sekitar Tanjungbalai) 
menjadi pangsa pasar dan kesempatan bagi keberlanjutan pengembangan 
perekonomian ke depan.  

Sementara beberapa ancaman yang bisa menjadi hambatan bagi 
tercapainya tujuan misi ketiga utamanya adalah: rendahnya minat inventasi. 
pendangkalan sungai strategis nasional (sedimentasi pasir Sei Silau dan Sei Asahan) 
serta ancaman banjir rob maupun banjir kiriman. 

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di atas, 
maka pilihan strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketiga adalah sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan 

peternakan, perdagangan dan perindustrian, UKM dan UMKM. 
2. Mengembangkan produktivitas koperasi dan lembaga keuangan mikro; 
3. Meningkatkan penggalian sektor pariwisata daerah; 
4. Meningkatkan dukungan regulasi bagi kemudahan investasi di daerah dan 

penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai; 
5. Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan. 

 
6.1.4. Strategi untuk pencapaian misi keempat: Mewujudkan sumberdaya 

manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis 
IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

 
Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau 

merupakan potensi yang dimiliki pemerintah Kota untuk melaksanakan misi 
sumberdaya manusia. Hal ini didukung dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap 
jumlah penduduk untuk jenjang sekolah dasar yang telah terpenuhi dengan jumlah 
guru yang juga sudah cukup memadai, jumlah fasilitas kesehatan dasar dan posyandu 
juga cukup merata di setiap kecamatan. Namun bukan hal yang mudah untuk 
mewujudnyatakan pembangunan manusia berkualitas mengingat bahwa capaian 
indeks pembangunan manusia Kota Tanjungbalai yang meliputi aspek pendidikan, 
kesehatan dan daya beli masyarakat yang masih tertinggal dari capaian Provinsi 
Sumatera Utara dan nasional.  

Meski demikian Kota Tanjungbalai masih punya harapan ke depan 
mengingat peluang kebijakan revolusi industri dalam peningkatan daya saing daerah 
serta percepatan pengembangan wilayah Pantai Timur Sumatera menjadi pemicu bagi 
daerah dalam mengejar ketertinggalan yang ada utamanya dalam meningkatkan daya 
saing sumberdaya manusia. Upaya ini harus terus menerus dilakukan mengingat 
kebijakan MEA dan menjadikan ASEAN sebagai pasar ekonomi terbuka. SDM asing 
yang lebih unggul dapat menjadi ancaman jika kita tidak mengantisipasinya dengan 
serius. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka strategi yang dipilih untuk 
pencapaian misi keempat adalah sebagai berikut: 
1. Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien 

berbasis kewirausahaan berbasis teknologi; 
2. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan; 
3. Meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan; 
4. Menata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan; 
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5. Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan; 
6. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta daya 

saing tenaga layanan kesehatan. 
 

6.1.5. Strategi untuk pencapaian misi kelima: Mewujudkan penataan kota yang 
bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan 
berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan 

 
Strategi pembangunan infrastruktur Kota Tanjungbalai dapat dilakukan 

dengan pendekatan analisis SWOT, dimana struktur organisasi perangkat daerah 
yang lengkap mulai dari perencanaan sampai dengan Perangkat Daerah teknis 
sebagai pengeksekusi pembangunan infrastruktur merupakan potensi kekuatan yang 
dimiliki. Sementara beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur menjadi hal yang harus diminimalisir seperti; Minimnya anggaran untuk 
pembangunan infrastruktur, minimnya biaya pemeliharaan infrastruktur yang ada, 
kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana/alat bidang infrastruktur dapat 
menyebabkan pembangunan infrastruktur kurang efisien dan efektif. 

Selanjutnya partisipasi masyarakat Kota Tanjungbalai, pengawasan/ 
penegakkan hukum serta koordinasi antar lembaga pemerintah merupakan peluang 
yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur 
terselenggara dengan baik. Sedangkan banjir yang kerap terjadi di Kota Tanjungbalai 
menjadi ancaman serius dalam pembangunan infrastruktur harus dapat diatasi secara 
serius. Infrastruktur seperti jalan aspal/hotmix sangat rentan terhadap genangan air, 
aspal/hotmix akan mudah rusak dalam waktu singkat sehingga pemerintah Kota 
Tanjungbalai harus menyediakan anggaran lebih besar untuk pembangunan dan 
pemeliharaan infrastrukutur tersebut. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka strategi yang dipilih 
untuk pencapaian misi kelima adalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta  sarana/prasarana perkotaan 
2. Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian 

perubahan iklim yang berkelanjutan. 
 

6.1.6. Strategi untuk pencapaian misi keenam: 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 
 

Kota Tanjungbalai memiliki kekuatan sosial budaya yang kental yakni 
masyarakat dari berbagai suku, etnis dan agama yang berbeda-beda, bersama-sama 
menjalani hidup secara berdampingan dengan rukun dan damai dengan suasana yang 
demokratis. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak yang sama utamanya adalah 
hak dalam mengakses layanan dan informasi pembangunan, hak dalam 
mengemukakan pendapat serta hak yang sama dalam kedudukan di mata hukum. 
Selanjutnya memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memelihara hasil-hasil 
pembangunan dalam rangka pembelaan negara. Sebuah kemajemukan dan 
kerukunan yang tercipta ditengah-tengah masyarakat dengan budaya yang juga 
beraneka ragam bisa menjadi peluang yang berdampak positif dan menjadi daya tarik 
tersendiri serta dapat disinergikan untuk mendukung sektor pariwisata daerah.  

Kondisi masyarakat yang heterogen dengan permasalahan yang beragam 
dapat menyebabkan kerentanan akan terjadinya konflik di tengah-tengah    
masyarakat, sehingga perlu dilakukan penguatan nilai-nilai secara terus menerus    
dan kerjasama antar penegak hukum, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat 
untuk terciptanya suasana yang kondusif.  

Berdasarkan analisis di atas, strategi yang dipilih untuk pencapaian misi 
keenam adalah sebagai berikut: 
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1. Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok 
masyarakat; 

2. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum; 
3. Pengembangan seni dan budaya lokal. 

 
6.1.6. Strategi untuk pencapaian misi ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan 

masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan 
peran keluarga  

 
Persentase penduduk usia produktif Kota Tanjungbalai berdasarkan hasil 

sensus Tahun 2020 berjumlah 121.353 atau sebesar 68,94 % dari total penduduk yang 
berjumlah 176,027 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan rata-rata 
2.909 km2 serta tingkat keberagaman yang tinggi, merupakan kekuatan yang besar 
yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagai dasar untuk mewujudkan pemberdayaan 
(empowerment) masyarakat. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok 
masyarakat bersama-sama dengan pemerintah berkolaraborasi dalam peningkatan 
kemampuannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. 
Menggalang partisipasi, memupuk rasa kebersamaan dan saling memiliki dalam hal 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik 
persoalan sosial, ekonomi dan persoalan-persoalan lainnya utamanya yang 
menyangkut kemiskinan. Diharapkan dengan konsep ini, kelompok-kelompok 
masyarakat akan dapat lebih berkembang secara mandiri dan dapat mengurangi 
ketergantungannya kepada pemerintah  

Namun pelaksanaan pemberdayaan menjadi sulit karena masyarakat masih 
memiliki pendidikan, keterampilan dan tingkat kesadaran yang rendah. Di era kini 
keberhasilan daerah-daerah lain di Indonesia dalam memberdayakan masyarakatnya 
dan perhatian serta penghargaan dari Pemerintah Pusat dapat menjadi penyemangat 
bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memanfaatkan peluang yang ada. Meski 
demikian pelaksanaan pemberdayaan tidak menjadi mudah manakala perkembangan 
teknologi lebih mendorong masyarakat lebih bersifat individualistik dan kurang perduli 
dengan urusan orang lain dan tidak memiliki kesadaran dalam berpartisipasi. 

Berdasarkan pertimbangan situasi diatas, maka strategi yang dipilih untuk 
pencapaian misi ketujuh adalah sebagai berikut: 
1. Peningkatan keberdayaan masyarakat; 
2. Menurunkan angka kemiskinan; 
3. Peningkatan kesejahteraan keluarga. 

 
Rangkuman keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tertera pada tabel 6.1. 
berikut: 
 

Tabel 6.1.  Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Tanjungbalai        
Tahun 2021-2026 

 

VISI:  MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, 
SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS. 

Tujuan Sasaran Strategi 

Misi Kesatu:  Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai 
prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan 
pelayanan publik yang prima 

1 Mewujudkan pelayanan prima 
kepada masyarakat 

1 Meningkatnya 
kualitas tata 
kelola 
pemerintahan 

1 Meningkatkan 
tranparansi dan 
akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
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2 Meningkatkan kualitas 
sumberdaya aparatur 
untuk pencapaian kinerja 
yang maksimal 

2 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik 

3 Meningkatkan cakupan 
layanan pemerintahan di 
berbagai bidang 
pembangunan dan 
ketersediaan sarana dan 
prasarana pelayanan 
publik 

Misi Kedua:  Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju 
masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia 

2 Mewujudkan tatanan kehidupan 
masyarakat yang religius dan 
berakhlaq mulia 

3 Meningkatnya 
keimanan dan 
ketaqwaan 
aparatur dan 
masyarakat 

4 Meningkatkan dukungan 
kebijakan terhadap 
penyelenggaraan 
kegiatan keagamaan 
aparatur dan masyarakat 

 5 Membina dan 
menguatkan kecerdasan 
ummat bergama melalui 
kegiatan orientasi dan 
pembinaan keimanan 
dan ketaqwaan secara 
berkesinambungan dan 
terus menerus kepada 
seluruh serta 
pemberdayaan ekonomi 
ummat 

 6 Menguatkan peran 
pemuka agama/dai/ 
tenaga keagamaan 
lainnya dalam 
mengembangkan nilai 
dan norma agama 
dimulai dari keluarga 

 7 Meningkatkan jalinan 
kerjasama dengan 
lembaga-lembaga 
keagamaan yang ber-
kembang di masyarakat 
dalam melaksanakan 
syiar dan kegiatan 
keagamaan 

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

3 Meningkatkan daya saing 
perekonomian berbasis produk 
unggulan daerah 

4 Meningkatnya 
produktivitas 
sektor 
perekonomian 
daerah 

8 Meningkatkan 
produktivitas sektor 
perikanan dan kelautan, 
pertanian dan 
peternakan, 
perdagangan dan 
perindustrian, UKM dan 
UMKM 
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9 Mengembangkan 
produktivitas koperasi 
dan lembaga keuangan 
mikro 

10 Meningkatkan 
penggalian potensi 
kepariwisataan daerah 

5 Meningkatnya 
investasi dan 
kesempatan 
kerja  
 

11 Meningkatkan dukungan 
regulasi bagi kemudahan 
investasi di daerah dan 
penyediaan fasilitas serta 
sarana dan prasarana 
pendukung yang 
memadai 

  12 Meningkatkan daya saing 
ketenagakerjaan  

Misi Keempat:  Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan 
pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat 

4 Meningkatkan kualitas 
pelayanan pendidikan dan 
kesehatan yang merata dan 
berkeadilan 

6 Meningkatnya 
sistem dan 
akses layanan 
pendidikan serta 
sumberdaya 
pendidikan yang 
berkualitas 

13 Menata sistem dan 
manajemen layanan 
pendidikan yang efektif 
dan efisien berbasis 
teknologi dan 
kewirausahaan 

14 Meningkatkan 
pemerataan kuantitas 
dan kualitas sarana dan 
prasarana pendidikan 

15 Meningkatkan 
pemerataan kuantitas, 
kualitas dan daya saing 
tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan 

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

16 Menata sistem regulasi 
dan standar manajemen 
layanan kesehatan 

17 Meningkatkan 
pemerataan kualitas 
cakupan layanan 
kesehatan 

18 Meningkatkan 
pemerataan kuantitas 
dan kualitas sarana dan 
prasarana serta daya 
saing tenaga layanan 
Kesehatan 

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

5 Mewujudkan kualitas penataan 
kawasan Kota secara terpadu 
dan berkelanjutan dengan 
dukungan infrastruktur yang baik 

8 Meningkatnya 
ketersediaan 
dan kualitas 

19 Pengembangan dan 
perbaikan infrastruktur 
serta  sarana/prasarana 
perkotaan 
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infrastruktur 
publik 

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

20 Peningkatan penataan 
kota dan kualitas 
lingkungan hidup dan 
pengendalian perubahan 
iklim yang berkelanjutan 
 

Misi Keenam:   Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka 
mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis 
dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada 
adat dan budaya 

6 Mewujudkan harmonisasi 
kehidupan sosial politik 
masyarakat yang demokratis 
dan berbudaya 

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

21 Pengembangan 
kerukunan dan sikap 
toleransi serta solidaritas 
antar kelompok 
masyarakat; 

22 Peningkatan keamanan 
dan ketertiban umum; 

23 Pengembangan seni dan 
budaya lokal. 

Misi Ketujuh:  Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial 
masyarakat melalui penguatan peran keluarga 

7 Meningkatkankeberdayaan 
masyarakat dan peningkatan 
kualitas kehidupan sosial 
masyarakat berbasis keluarga 

11 Meningkatnya 
kualitas 
kehidupan 
sosial 
masyarakat 

24 Peningkatan 
keberdayaan masyarakat  

25 Menurunkan angka 
kemiskinan 

  26 Peningkatan 
kesejahteraan keluarga 

  
6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
 

Arah kebijakan disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang 
dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama 
kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalisasikan pilihan 
strategi hingga memiliki fokus sesuai waktu pelaksanaannya. Sementara penekanan 
tema/fokus pembangunan setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka 
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Arah kebijakan Kota 
Tanjungbalai ditetapkan berdasarkan capaian sasaran pembangunan jangka 
menengah periode sebelumnya agar terdapat kesinambungan dalam pencapaian 
tujuan jangka panjang daerah.  
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1) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Tahun 2022) 
 Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 difokuskan pada pemulihan ekonomi 

dan kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor-
sektor perekonomian dan UMKM dengan mengunggulkan program ekonomi kreatif 
dalam rangka mendukung sektor pariwisata serta melakukan perbaikan kualitas 
SDM (Pendidikan, Kesehatan dan ketenagakerjaan) dan upaya penanggulangan 
kemiskinan. Selanjutnya perbaikan kinerja birokrasi dan layanan publik di berbagai 
bidang dengan dukungan teknologi informasi diarahkan untuk meraih prestasi. 
Sejalan dengan itu perbaikan dan pembangunan infrastruktur juga terus 
dilakukan dan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jalan-lingkar 
sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan/Kawasan strategis dan 
infrastruktur publik lainnya menuju msyarakat maju dan sejahtera dalam tatanan 
kehidupan yang religi dan demokratis.  

 
2) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Tahun 2023) 
 Arah kebijakan tahun kedua masih difokuskan pada pengembangan ekonomi 

masyarakat dan pembangunan sosial melalui keberlanjutan pembangunan 
sumberdaya pendidikan, Kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja bagi 
masyarakat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata daerah yang 
diharapkan telah berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi masyarakat 
khususnya sektor UMKM. Pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan 
publik sudah pada tahap pemenuhan SDM berkualitas dengan cakupan system 
layanan berbasis elektronik hingga tingkat Kelurahan. Di tahun ini juga upaya 
penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program diharapkan telah 
berdampak pada penurunan angka kemiskinan. 

 
3) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (Tahun 2024) 
 Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga sebagai midle of term dari rencana 

pembangunan jangka menengah daerah adalah pemantapan pembangunan 
diberbagai bidang dengan memperhatikan capaian sasaran tahun-tahun 
sebelumnya sebagai fokus pembangunan dan akan mengedepankan sektor-sektor 
yang tertinggal. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik, pemenuhan 
infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung serta peningkatan kehidupan sosial 
dan ekonomi masyarakat, akan terus ditata dan semakin disempurnakan. Pada 
tahap ini nilai-nilai pemberdayaan masyarakat diharapkan sudah mulai 
berkembang dengan baik dan bersinergi antar sektor pembangunan yang memang 
menjadi perhatian dan akan dikedepankan menuju masyarakat Kota Tanjungbalai 
yang maju dan berdaya saing 

 
4) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (Tahun 2025) 

Dalam rangka menuju daya saing daerah, maka arah kebijakan pembangunan 
tahun keempat difokuskan pada pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi 
dengan semakin meluasnya dunia usaha yang didukung dengan pengembangan 
infrastruktur yang semakin mantap, pengembangan sumberdaya manusia yang 
semakin berkualitas, masyarakat yang semakin sejahtera dan mandiri dalam 
tatanan masyarakat yang religi. Dukungan pengarusutamaan tata kelola juga telah 
baik dan semakin akuntabel dengan budaya melayani yang semakin cepat. tepat 
dan terjangkau.  
 

5) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Tahun 2026) 
Periodesasi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 
2005-2025 telah berakhir pada masa ini, sehingga tahun kelima arah kebijakan 
pembangunan akan disesuaikan dengan arah kebijakan RPJPD yang baru. Meski 
demikian pemusatan kebijakan juga masih diarahkan pada pemenuhan target-
target pembangunan pada sektor-sektor atau bidang yang masih tertinggal dan 
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terus menerus mengupayakan pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat 
yang tentunya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan penduduk dan 
tetap memperhatikan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Dari uraikan arah kebijakan per tahun diatas, dapat disimpulkan bahwa ringkasan 
arah kebijakan dimaksud meliputi: 
1. Pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan 

produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan 
pariwisata daerah 

2. Pembangunan kulitas sumberdaya manusia meliputi pembangunan sektor 
Pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan 

3. Penanggulangan kemiskinan 
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan ummat 

beragama yang religius. 
5. Pemenuhan dan pengembangan infrastuktur yang berkelanjutan dalam rangka 

mendukung daya saing daerah 
6. Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat  

 
6.2.1. Fokus Pembangunan 

 
Berdasarkan berbagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan di 

atas maka disimpulkan tema/fokus pembangunan Kota Tanjungbalai untuk 5 (lima) 
tahun ke depan sebagaimana tertera pada tabel berikut: 

 
Tabel 6.2. Tema/Fokus Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 

 

Tahun Tema/Fokus Pembangunan 

2022 Pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan 
produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM untuk mendukung 
sektor pariwisata; Perbaikan kualitas SDM; Penanggulangan kemiskinan; 
Perbaikan kinerja birokrasi dan layanan publik; Pembangunan infrastruktur 
pendukung penghubung ke kawasan strategis dan infrastruktur publik 
lainnya menuju Tanjungbalai maju dan sejahtera.                                                                       

2023 Pengembangan ekonomi masyarakat terutama peningkatan sektor 
pariwisata dan pembangunan manusia melalui keberlanjutan pembangunan 
sumberdaya pendidikan, kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja 
masyarakat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata daerah; 
Pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan publik serta 
penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program menuju 
kesejahteraan masyarakat.  

2024 Pemantapan pembangunan diberbagai bidang meliputi: Peningkatan kinerja 
birokrasi dan layanan publik, pemenuhan infrastruktur dasar dan 
infrastruktur pendukung serta peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi 
masyarakat menuju masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan berdaya 
saing. 

2025 Pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi; ketersediaan infrastruktur 
yang semakin mantap, pengembangan sumberdaya manusia yang semakin 
berkualitas dan pengarusutamaan tata Kelola, menuju Tanjungbalai maju 
dan berdaya saing. 

2026 Pemenuhan target-target pembangunan pada sektor-sektor atau bidang 
yang masih tertinggal; pemenuhan layanan dasar yang berkualitas; 
Penyediaan infrastuktur dan tata Kelola yang mantap mencapai masyarakat 
yang maju dan berdaya saing. 
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6.2.2. Arah Kebijakan Strategi Terkait Pelaksanaan Masing-Masing Misi 
 

Penentuan arah kebijakan dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk 
mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan 
dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya 
penentuan arah kebijakan strategi ini juga ditujukan untuk memetakan dan menyasar 
ketepatan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang dipilih. 
Oleh karenanya rumusan arah kebijakan strategi memiliki fokus yang lebih rinci. 
Arah kebijakan strategi terkait pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai 
berikut:
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Tabel 6.3  
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Pertama 

 

VISI: MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS. 

Misi Kesatu:  Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan 
mengedepankan pelayanan publik yang prima 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

1. Mewujudkan 
pelayanan prima 
kepada 
masyarakat 

1. Meningkatnya kualitas 
tata kelola 
pemerintahan 

1. Meningkatkan 
transparansi dan 
akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem 
akuntabilitas kinerja 

2. Peningkatan kualitas pembinaan pengawasan dan 
penyelenggaraan SPIP  

3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur standar 
pengelolaan keuangan daerah 

4. Penetapan dan penerapan strategi peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah  

5. Pengelolaan asset daerah dan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) secara efisien dan bertanggung jawab 

6. Peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan 
asset dan keuangan daerah 

7. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan yang  
komprehensip , integratif dan aplikatif 

8. Meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan serta 
inovasi daerah 

2. Meningkatkan kualitas 
sumberdaya aparatur 
untuk pencapaian 
kinerja yang maksimal 

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Pendidikan dan 
Pelatihan bagi ASN 

2. Peningkatan Profesionalisme ASN 

  2. Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik 

3. Meningkatkan cakupan 
layanan pemerintahan di 
berbagai bidang 
pembangunan dan 

1. Peningkatan fasilitasi pelayanan kehumasan, khususnya 
dokumentasi kegiatan kegiatan strategis 

2. Peningkatan fasilitasi pelayanan khusus kesejahteraan 
sosial dan keagamaan yang bersifat strategis 
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ketersediaan sarana dan 
prasarana pelayanan 
publik 

3. Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian 
pembangunan  

4. Peningkatan cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan 
layanan umum kepada KDH dan Sekretaris Daerah 

5. Peningatan fasilitasi bagi pengembangan kapasitas dan 
efektifitas kelembagaan pemerintah daerah serta 
pelayanan publik 

6. Peningkatan fasilitasi layanan monitoring dan evaluasi 
bidang perekonomian 

7. Peningkatan fasilitasi bagi koordinasi pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal dan urusan pemerintahan 
lainnya 

8. Peningkatan fasilitasi bagi penyusunan kebijakan 
Pemerintah Kota pelayanan hukum 

9. Peningkatan fasilitasi bagi penyelenggaraan pengadaan 
barang dan jasa 

10. Peningkatan pelayanan fungsi budgeting, legislasi dan 
pengawasan DPRD 

11. Peningkatan cakupan pelayanan kependudukan dan 
Catatan Sipil 

12. Fasilitasi kemudahan pelayanan perijinan  
13. Peningkatan penyelenggaraan Standar Operasional 

Prosedur Kearsipan melalui peningkatan layanan 
kearsipan dan peningkatan kesadaran akan 
penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 

 

14. Peningkatan cakupan layanan Keluarga Berencana (KB) 
15. Peningkatan upaya pengendalian dan pencegahan 

bencana 
16. Peningkatan prestasi di bidang pemuda dan olahraga 

serta bidang-bidang pembangunan lainnya 
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17. Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sarana 
prasarana teknologi informasi dan komunikasi 

    18. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama 
pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk 
bersinergi dalam mengisi pembangunan 

      19. Peningkatan peran Kecamatan dalam Koordinasi 
pembangunan di Wilayahnya 
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Tabel 6.4  
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedua 

 

Misi Kedua: Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia 

Tujuan  Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

2. Mewujudkan 
tatanan kehidupan 
masyarakat yang 
religius dan 
berakhlaq mulia 

3. Meningkatnya 
keimanan dan 
ketaqwaan aparatur 
dan masyarakat 

4. Meningkatkan dukungan 
kebijakan terhadap 
penyelenggaraan 
kegiatan keagamaan 
aparatur dan masyarakat 

1. Penyusunan dan pelaksanaan Perwa tentang 
keagamaan 

5. Membina dan 
menguatkan kecerdasan 
ummat bergama melalui 
kegiatan orientasi dan 
pembinaan keimanan 
dan ketaqwaan secara 
berkesinambungan dan 
terus menerus serta 
pemberdayaan ekonomi 
ummat.  

1. Pengembangan dan pelestarian kegiatan keagamaan 
berbasis seni, budaya yang religi 

2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola 
asuh berbasis agama dan pendidikaan karakter pada 
keluarga untuk penyiapan generasi tangguh beriman 
dan bertaqwa 

3. 
 

Peningkatan Pelayanan Korpri dalam pembinaan 
profesionalisme PNS berbasis nilai dan prinsip agama. 

4. Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian 
masjid dan lembaga keagamaan lainnya sebagai 
pendukung perekonomian ummat 

6. Menguatkan peran 
pemuka agama/dai/ 
tenaga keagamaan 
lainnya dalam 
mengembangkan nilai 
dan norma agama dimulai 
dari keluarga  

1. Peningkatan kapasitas pemuka agama/dai/guru 
pengajian dalam internalisasi nilai dan norma agama 

   7. Meningkatkan jalinan 
kerjasama dengan 

1. Penguatan peran Forum Komunikasi antar Ummat 
Beragama (FKUB)  
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lembaga-lembaga 
keagamaan yang ber-
kembang di masyarakat 
dalam melaksanakan 
syiar dan kegiatan 
keagamaan 

2. Peningkatan peran tokoh masyarakat serta tokoh 
agama dalam pengarusutamaan nilai-nilai keagamaan 
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Tabel 6.5  
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketiga 

 

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

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

3. Meningkatkan 
daya saing 
perekonomian 
berbasis produk 
unggulan daerah  
 
 
 
 
 
 

4. Meningkatnya 
produktivitas sektor 
perekonomian 
daerah 

8. Meningkatkan 
produktivitas sektor 
perikanan dan 
kelautan, pertanian dan 
peternakan, 
perdagangan dan 
perindustrian, UKM dan 
UMKM 

1. Fasilitasi pembinaan, bantuan sarana prasarana dan 
permodalan sektor perikanan, pertanian peternakan, 
industri, UMKM dan ekonomi kreatif 

2. Peningkatan Pendidikan dan keterampilan serta 
kemampuan berwirausaha bagi masyarakat 

3. Pemantapan pengembangan kuantitas dan kualitas 
produk unggulan sektor perikanan, pertanian 
peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif dalam 
rangka mendorong pariwisata daerah 

4. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas bagi 
pengembangan perdagangan dan perindustrian dan 
pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya 

5. Pengembangan dan fasilitasi jaringan distribusi yang 
adil bagi semua produk perekonomian daerah 

6. Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan 
9. Mengembangkan 

produktivitas koperasi 
dan lembaga keuangan 
mikro. 

1. Peningkatan kemitraan koperasi dengan usaha lainnya 
termasuk pengembangan kegiatan ekonomi nelayan 
tradisional melalui pengembangan dan penguatan peran 
koperasi nelayan 

2. Kemitraan dengan Perbankan untuk peningkatan 
aksesibilitas permodalan koperasi dan UMKM 

3. Peningkatan dan Pengembangan Koperasi Mandiri 
  10. Meningkatkan 

penggalian potensi 
1. Peningkatan dukungan dan pelaksanaan kebijakan 

kepariwisataan 
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sektor pariwisata 
daerah 

2. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana 
pariwisata daerah 

3. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk 
pengembangan destinasi pariwisata baru dan pariwisata 
sungai berbasis budaya, pendidikan dan nilai agama. 

4. Pembangunan sistem informasi dan promosi pariwisata 
daerah 

5. Meningkatnya 
investasi dan 
kesempatan kerja  

11. Meningkatnya 
dukungan regulasi bagi 
kemudahan investasi di 
daerah dan penyediaan 
fasilitas serta sarana 
dan prasarana 
pendukung yang 
memadai 
 

1. Peningkatan system layanan perijinan dan penyediaan 
kemudahan ijin berusaha 

2. Mendorong terciptanya investasi dan iklim usaha 
kondusif 

3. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi dan 
pengembangan dunia usaha 

4. Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan pelaku 
usaha atas izin yang diterbitkan 

5. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dan pihak 
lainnya dalam penyediaan sarana dan prasarana 
pendukung investasi dan dunia usaha 

  12. Meningkatkan daya 
saing ketenagkerjaan 

1. Mengembangkan kegiatan pelatihan dan keterampilan 
bagi tenaga kerja 

2. Meningkatkan kesempatan berusaha 
  3. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak dunia 

usaha/Pihak Ketiga untuk perluasan kesempatan 
magang kerja 
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Tabel 6.6 
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keempat 

 

Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

4. Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
pendidikan 
berbasis IPTEK 

6. Meningkatnya sistem 
dan akses layanan 
pendidikan serta 
sumberdaya 
pendidikan yang 
berkualitas 

13. Menata sistem 
manajemen layanan 
pendidikan yang efektif 
dan efisien berbasis 
teknologi dan 
kewirausahaan 

1. Menata sistem layanan data dan informasi kependidikan 
dan manajemen sekolah berbasis aplikasi  

2. Pengembangan kurikulum Pendidikan karakter, 
kewirausahaan dan muatan lokal berbasis potensi 
unggulan 

3. Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui 
penguatan kerjasama dengan lembaga 
pendidikan/Pihak III serta penguatan peran komite 
sekolah 

4. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa kurang 
mampu dan siswa berprestasi yang diupayakan dari 
berbagai sumber 

5. Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam 
pembudayaan nilai dan prinsip agama dalam 
pembangunan karakter siswa  

6. Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam 
peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan 
pengembangan sikap hidup masyarakat 

7. Pembinaan dan pengembangan Sekolah melalui KKG, 
K3S dan MKKS 

14. Meningkatkan 
pemerataan kuantitas 
dan kualitas sarana dan 
prasarana pendidikan 

1. Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, 
serta buku dan bahan bacaan dan mobliler sekolah yang 
merata dan berkeadilan 

2. Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui 
pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang kelas, ruang 
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UKS, perpustakaan, ruang kepala sekolah, dewan guru 
dan tata usaha 

3. Pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup dan 
keunggulan kompetetif lainnya 

15. Meningkatkan 
pemerataan kuantitas, 
kualitas dan daya saing 
tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan 

1. Penataan distribusi guru yang merata dan 
berkesesuaian antar sekolah 

2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan 
kependidikan 

3. Pengembangan kapasitas guru dan tenaga 
kependidikan melalui pelatihan-pelatihan yang 
berkesinambungan  

4. Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
kesehatan 

7. 
 

Meningkatnya sistem 
dan akses layanan 
kesehatan serta 
sumberdaya 
kesehatan yang 
berkualitas 

16. Menata sistem regulasi 
dan standar 
manajemen layanan 
kesehatan 

1. Peningkatan pencapaian target Standar Pelayanan 
Minimal bidang Kesehatan 

2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta 
pengembangan data dan informasi kesehatan berbasis 
aplikasi 

3. Peningkatan dan pemantapan Kinerja BLUD RSUD Dr. 
T. Mansyur 

4. Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang 
medis 

17. Meningkatkan 
pemerataan  
kualitas cakupan 
layanan kesehatan  

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan 
Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin secara 
merata dan berkeadilan  

2. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan 
kesehatan serta percepatan penanganan Covid-19 

3. Peningkatan status gizi masyarakat dan penanganan 
stunting 

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong 
Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan 
Sehat 

5. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan 
wabah/penyakit menular 
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18. Meningkatkan 
pemerataan kuantitas 
dan kualitas sarana dan 
prasarana dan daya 
saing tenaga layanan 
kesehatan 

1. Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan 
jaringannya melalui peningkatan kapasitas RSUD serta 
peningkatan peran dan status puskesmas 

2. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 
rumah sakit, puskesmas dan jaringannya 

3. Fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga medis dan 
non medis meliputi peningkatan kemampuan teknis dan 
non teknis bidang kesehatan melalui pendidikan dan 
pelatihan yang berkesinambungan dan berkelanjutan 
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Tabel 6.7  
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kelima 

 

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

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

5. Mewujudkan 
kualitas penataan 
kawasan Kota 
secara terpadu 
dan berkelanjutan 
dengan dukungan 
infrastruktur yang 
baik 

8. Meningkatnya 
ketersediaan dan 
kualitas infrastruktur 
publik 
 
  

19. Pengembangan dan 
perbaikan infrastruktur 
serta  sarana/ 
prasarana perkotaan  

 

1. Peningkatan akses ke kawasan strategis melalui 
peningkatan sarana dan prasarana jalan lingkar, jalan 
alternative dan jembatan 

2. Peningkatan sarana prasarana bidang perumahan dan 
permukiman 

3. Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum/air 
bersih 

4. Pengembangan data base jalan/jembatan dan 
sumberdaya air yang tersedia serta bidang 
keciptakaryaan 

5. Peningkatan kualitas cakupan layanan 
perhubungan/transportasi 

6. Pengembangan SDA, pengembangan jaringan irigasi 
dan peningkatan upaya pengendalian banjir 

7. Pengembangan prosedur tetap dalam penanggulangan 
bencana serta pengembangan kader tagana 

8. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan 
ruang    

9. Meningkatnya 
penataan kawasan 
kota yang bersih, 
indah dan rapi yang 
disertai dengan 
peningkatan kualitas 

20. Peningkatan penataan 
kota dan kualitas 
lingkungan hidup dan 
pengendalian 
perubahan iklim yang 
berkelanjutan 

1. Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup melalui penyempurnaan, 
pengembangan dan sosialisasi kebijakan dan regulasi 
berbasis lingkungan hidup 

2. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan 
permukiman kumuh secara berkelanjutan 
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lingkungan hidup dan 
pengendalian 
perubahan iklim 
 

 
 

3. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dalam 
rangka menjamin keseimbangan fungsi sosial dan 
ekosistem kota melalui penghijauan dan penataan 
taman yang representatif sebagai ikon kota 

4. Peningkatan pengelolaan DAS menggunakan 
pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan 
seluruh sektor dan stakeholder terkait 

5. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup 

6. Pengendalian perubahan iklim melalui penanganan 
mitigasi dan adaptasi perubahan iiklim yang 
berkelanjutan 

7. Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah 
melalui kebijakan penanganan sampah yang melibatkan 
peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan 
prasarana persampahan dan peningkatan cakupan 
pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan 
kinerja petugas kebersihan 
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Tabel 6.8 
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Keenam 

 

Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan 
harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

6. Mewujudkan 
harmonisasi 
kehidupan sosial 
politik masyarakat 
yang demokratis 
dan berbudaya. 

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

21. Pengembangan 
kerukunan dan sikap 
toleransi serta  
solidaritas antar 
kelolompok masyarakat 

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan 
kebangsaan dan peningkatan kerukunan hidup antar 
suku, ras dan agama yang berkelanjutan 

2. Peningkatan peran partai politik dalam peningkatan 
kualitas demokrasi di daerah 

22. Peningkatan keamanan 
dan ketertiban umum 
 

1. Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan 
ketentraman dan ketertiban di wilayahnya 

2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar eksekutif, 
yudikatif dan legislative 

3. Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan 
kesadaran dan kepatuhan hukum 

4. Peningkatan kualitas SDM petugas TPKKL 
23. Pengembangan seni 

dan budaya local 
1. Pengembangan budaya sebagai potensi penggerak 

sektor pariwisata daerah  
2. Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya 

lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi 
kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatan-
kegiatan bernuansa kebudayaan.  

3. Penguatan peran serta koordinasi dengan lembaga dan 
organisasi budaya 
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Tabel 6.9 
Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketujuh 

Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

7. Meningkatkan 
keberdayaan 
masyarakat dan 
peningkatan 
kualitas 
kehidupan sosial 
masyarakat 
berbasis keluarga 
menuju 
kemandirian 

11 Meningkatnya 
kualitas kehidupan 
sosial masyarakat 

24. Peningkatan 
keberdayaan 
masyarakat 

1. Optimalisasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat 
dalam menyerap dan meyalurkan aspirasi dan kreatifitas 
masyarakat 

2. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam membangun 
kemandirian, kebersamaan, kepedulian untuk menangani 
permasalahan secara bersama-sama. 

3. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap 
masyarakat menuju masyarakat yang mandiri. 

4. Penguatan peran PUG 
5. Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak 

25. Menurunkan angka 
kemiskinan 

1. Penyusunan kebijakan dan penguatan kelembagaan 
terkait penanggulangan kemiskinan 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan jaminan 
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, perempuan 
miskin dan disabilitas 

3. Peningkatan pendidikan dan keahlian masyarakat untuk 
berusaha secara mandiri 

4. Peningkatan koordinasi dan Sinergitas upaya -upaya 
penanggulangan kemiskinan 

26 Peningkatan 
kesejahteraan keluarga  
 

1. Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk 
mendukung Pembangunan Sosial. 

2. Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan 
kesejahteraan sosial di lingkungannya 

3. Peningkatan kualitas pencapaian standar pelayanan 
minimal bidang sosial 

4. Peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak 
5. Peningkatan pemberdayaan keluarga 
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6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 
 

Program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan 
antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran 
yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah 
berdasarkan strategis dan arah kebijakan yang ditetapkan. Atau dengan kata lain 
bahwa program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis 
kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama 
lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. 
Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam 
penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. 

Program pembangunan daerah Kota Tanjungbalai yang akan dilaksanakan 
pada kurun 2021-2026 adalah program pembangunan yang mengakomodir isu 
strategis yang terdiri dari:  
1. Peningkatan daya saing daerah   
2. Peningkatan penanaman modal (investasi) 
3. Pembangunan sumberdaya manusia 
4. Penyediaan infrastruktur 
5. Reformasi birokrasi 
6. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 
7. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah 
8. Pengelolaan pembiayaan pembangunan 

 
Dengan beberapa prioritas pembangunan yang ditekankan pada upaya: 
1. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan produkvitas 

sektor-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan kepariwisataan 
daerah. 

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif. 
3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian 

dan daya saing daerah.  
4. Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan kemiskinan daerah 
5. Pengarusutamaan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan 

kualitas kehidupan beragama 
6. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat 

 
Selain itu program pembangunan daerah merupakan upaya pemecahan 

permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diturunkan ke dalam tujuan dan 
sasaran strategis untuk mendukung program strategis nasional, provinsi, dan daerah, 
mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal dan penyelesaikan 
permasalahan pembangunan daerah.  
 
6.3.1. Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Sasaran Daerah Kota 

Tanjungbalai Tahun 2021-2026 
 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa program pembangunan daerah pada 
hakikatnya dilaksanakan untu menjawab visi, misi Kepala Daerah yang merupakan 
upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diuraikan ke 
dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.  

Uraian program prioritas pembangunan daerah yang mendukung capaian 
sasaran daerah sebagaimanan tertera pada Tabel berikut: 
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6.3.2. Pogram Pembangunan Daerah yang Mendukung Pencapaian SPM 

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka kepada Pemerintah daerah wajib 
memenuhi SPM dimaksud yang terkait dengan pelayanan dasar yang terdiri atas atas 
urusan: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketentraman; dan ketertiban 

umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6) Sosial. 
Perwujudan penerapan SPM diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan 

pembangunan daerah baik pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penetapan 
target capaian SPM Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut: 
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Tabel 6.11 

CAPAIAN dan TARGET SPM KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021-2026 

 

No 
Urusan/Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator Kinerja Satuan 

Kondisi Awal Target 

Program 

Perangkat 
Daerah 

Pengampuh 
Realisasi 

(2020) 
Target 
(2021) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A Pendidikan 

1 Pendidikan 
PAUD 

Persentase 
Penduduk Usia 5-6 
Tahun yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan PAUD 
(TK, RA, KB, TPA, 
SPS) 
 

Persen 51,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pengelolaan 
Pendidikan 

Dinas 
Pendidikan 

2 Pendidikan 
Dasar (SD/MI) 

Persentase 
Penduduk Usia 7 - 
15 Tahun yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar / 
SD / MI / SMP / MTs 
 

Persen 86,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pengelolaan 
Pendidikan 

Dinas 
Pendidikan 

3 Pendidikan 
Kesetaraan 
 

Persentase 
Penduduk Usia 7 – 
18 Tahun yang 
belum 
menyelesaiakan 
pendidikan dasar 
dan atau menengah 
yang berpartisipasi 
dalam pendidikan 
kesataraan   

Persen 0,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pengelolaan 
Pendidikan 

Dinas 
Pendidikan 
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B Kesehatan 

1 Pelayanan 
Kesehatan ibu 
hamil 

Setiap ibu hamil 
mendapatkan 
pelayanan ANC 
standar 

Persen 82,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan 

2 Pelayanan 
Kesehatan ibu 
bersalin 

Setiap ibu bersalin 
mendapatkan 
pelayanan 
persalinan sesuai 
standar 

Persen 69,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan 

3 Pelayanan 
Kesehatan bayi 
baru lahir 

Setiap bayi baru lahir 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan 

4 Pelayanan 
Kesehatan balita 

Setiap balita 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

Persen 51,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan 
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5 Pelayanan 
Kesehatan pada 
usia Pendidikan 
dasar 

Setiap anak pada 
usia pendidikan 
dasar mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persen 9,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan 

6 Pelayanan 
Kesehatan pada 
usia produktif 

Setiap warga negara 
Indonesia usia 15 
s.d. 59 tahun 
mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persen 26,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan 

7 Pelayanan 
Kesehatan pada 
usia lanjut 

Setiap warga negara 
Indonesia usia 60 
tahun ke atas 
mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

Persen 67,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 
 

Dinas Kesehatan 

8 Pelayanan 
Kesehatan 
penderita 
hipertensi 

Setiap penderita 
hipertensi 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

Persen 95,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 
 

Dinas Kesehatan 
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9 Pelayanan 
Kesehatan 
penderita 
Diabetes Militus 

Setiap penderita 
Diabetes Melitus 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

Persen 41,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan 

10 Pelayanan 
kesehatan orang 
dengan 
gangguan jiwa 

Setiap orang dengan 
gangguan jiwa 
(ODGJ) berat 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan 

11 Pelayanan 
kesehatan orang 
dengan TB 

Setiap orang dengan 
TB mendapatkan 
pelayanan TB sesuai 
standar 

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan 

12 Pelayanan 
kesehatan orang 
dengan risiko 
terinfeksi HIV 

Setiap orang berisiko 
terinfeksi HIV (ibu 
hamil, pasien TB, 
pasien IMS, waria/ 
transgender, 
pengguna napza, 
dan warga binaan 
lembaga 
pemasyarakatan) 
mendapatkan 

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Dinas Kesehatan 
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pemeriksaan HIV 
sesuai standar 

C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

1 Penyediaan 
Kebutuhan 
Pokok Air Minum 
Sehari-Hari 

Persentase Warga 
Negara yang 
memperoleh 
kebutuhan pokok air 
minum sehari-hari 

Persen 55,92 
 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem 
Penyediaan Air 
Minum 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 

2 Penyediaan 
Pelayanan 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 
 

Persentase Warga 
Negara yang berhak 
memperoleh layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

Persen - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem 
Penyediaan Air 
Minum 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
 

D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

1 Penyediaan dan 
rehabilitasi 
rumah yang layak 
huni bagi korban 
bencana 
kabupaten/kota 

Persentase Warga 
Negara korban 
bencana yang 
memperoleh rumah 
layak huni 
 

Persen - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Sarana Utilitas 
Umum (PSU) 

Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

2 Fasilitasi 
penyediaan 
rumah    yang 
layak huni bagi 
masyarakat yang   
terkena relokasi 
program 
Pemerintah 
Daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah Warga 
Negara yang terkena 
relokasi akibat 
program Pemerintah 
Daerah 
kabupaten/kota yang 
memperoleh 
fasilitasi penyediaan 
rumah yang layak 
huni. 
 

Persen - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Sarana Utilitas 
Umum (PSU) 

Dinas 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 
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E Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

1 Pelayanan 
ketentraman dan 
ketertiban Umum  
 

Jumlah Warga 
Negara yang 
memperoleh layanan 
akibat dari 
penegakan hukum 
Perda dan perkada 

Persen 66,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Peningkatan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum 

Satpol PP 

2 Pelayanan 
informasi rawan 
bencana 
 

Jumlah Warga 
Negara yang 
memperoleh layanan 
informasi rawan 
bencana 

Persen 65,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
penanggulangan 
bencana 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

3 Pelayanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
terhadap 
bencana 
 

Jumlah Warga 
Negara yang 
memperoleh layanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

Persen 80.46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
penanggulangan 
bencana 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

4 Pelayanan 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban bencana 
 

Jumlah Warga 
Negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
bencana 

Persen 81,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
penanggulangan 
bencana 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

5 Pelayanan 
Penyelamatan 
dan evakuasi 
korban 
kebakaran 
 

Jumlah Warga 
Negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan 
Evakuasi korban 
kebakaran 

Persen 91,82 
 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran dan 
Penyelamatan 
Non Kebakaran 
 
 

Satpol PP 



RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026| VI-69  

 

F Sosial 

1 Rehabilitasi 
sosial dasar 
penyandang 
disabilitas 
telantar diluar 
panti 

Persentase Warga   
Negara penyandang 
disabilitas yang 
memperoleh 
rehabilitasi sosial 
diluar panti 

Persen 40,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
rehabilitasi sosial 

Dinas Sosial 

2 Rehabilitasi 
sosial     dasar 
anak   telantar di 
luar panti 
 

Persentase anak 
telantar yang 
memperoleh    
rehabilitasi sosial 
diluar panti 

Persen 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
rehabilitasi sosial 

Dinas Sosial 

3 Rehabilitasi 
sosial dasar 
lanjut usia 
terlantar diluar 
panti 
 

Persentase Warga   
Negara lanjut usia 
terlantar yang 
memperoleh 
rehabilitasi sosial 
diluar panti 

Persen 17,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
rehabilitasi sosial 

Dinas Sosial 

4 Rehabilitasi 
sosial dasar tuna 
sosial khususnya 
gelandangan dan 
pengemis di luar 
panti 
 

Persentase Warga 
Negara/ 
gelandangan   dan 
pengemis yang 
memperoleh 
rehabilitasi sosial 
dasar tuna sosial 
diluar panti 

Persen - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
rehabilitasi sosial 

Dinas Sosial 

5 Perlindungan dan     
jaminan sosial        
pada saat 
tanggap & paska 
bencana bagi      
korban bencana 
kab/kota 

Jumlah    Warga    
Negara korban 
bencana kab/kota 
yang memperoleh 
perlindungan dan 
jaminan social 
 

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program 
rehabilitasi sosial 

Dinas Sosial 
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6.3.3. Program Prioritas Daerah 

 Program pembangunan daerah selain bertujuan untuk menjawab 
permasalahan daerah dan mengatasi tantangan isu-isu strategis juga dilaksanakan 
untuk menjawab program prioritas daerh yang diakomodir sebagian dari janji-janji 
politik kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Berikut adalah 
program priroritas daerah Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan arah 
kebijakan dan prirotas daerah. 
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Tabel 6.12. PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021-2026 
  

         

NO 
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ 

PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN 
PRIORITAS 

PENJELASAN 
RENCANA PELAKSANAAN  

PENANGGUNG 
JAWAB 

KETERANGAN 

2022  2023  2024  2025  2026    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 
  
  
  
  

PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM 
SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH   

PROGRAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT 

1 
  

Pengembangan Kampung 
Tematik, wisata kuliner, 
heritage, cagar budaya dan 
penyediaan sarana dan 
prasarana untuk mendukung 
wisata air 
  

Penyelesaian legalitas kawasan 
pariwisata daerah   

 √   √   √   √   √  Disporapar, Dinas 
Perkim dan dinas 
terkait lainnya 

APBD 

Penyediaan sarana dan prasarana 
pariwisata 

 √   √   √   √   √  Disporapar, Dinas 
Perkim dan dinas 
terkait lainnya 

APBD, APBD 
Provinsi dan 
APBN 

2 Pengembangan UMKM 
Berbasis Komunitas Menuju 
Tanjungbalai Kota Kreatif  

Pelatihan keterampilan kerja, 
pembinaan dan pemberian bantuan 
kepada UMKM berbasis komunitas 
terutama yang mengangkat kearifan 
lokal)  

 √   √   √   √   √  Dinas UMKM, P3A 
PMK, Disnaker 

Dinas UMKM, 
P3A PMK, 
Disnaker 

3 Bantuan kapal, Asuransi, dan 
alat tangkap nelayan 

Penyediaan Bantuan kapal, 
Asuransi, dan alat tangkap nelayan 
melalui APBD Kota, Provinsi dan 
APBN dan sumber-sumber lainnya 

 √   √   √   √   √  Dinas Perikanan APBD, APBD 
Provinsi, APBN 
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 4 Penerbitan rekomendasi izin 
usaha, promosi dan 
pelaksanaan metrologi legal 

Rekomendasi penerbitan izin, 
promosi produk daerah, pelaksanaan 
TTUP 

 √   √   √   √   √  Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian 

APBD 

 5 Pembuatan peta potensi 
investasi Kota Tanjungbalai 

Tersedianya RUPM, data potensi 
investasi 

 √   √   √   √   √  Dinas Penanaman 
Modal dan P2TSP 

APBD 

II PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF  
  

III PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH 

IV PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 

 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 

1 Beasiswa Berprestasi Beasiswa kepada siswa sekolah 
dasar dan mahasiswa kurang 
mampu dan berprestasi  
  

 √   √   √   √   √  Bantuan sosial 
(Sekretariat Daerah) 

APBD, CSR 

2 
  

Peningkatan kompetensi dan 
pemerataan distribusi tenaga 
pendidik dan kependidikan 
  

Peningkatan kompetensi guru 
melalui Diklat-diklat fungsional guru 
yag difasilitasi oleh Pemerintah Kota 
maupun secara mandiri 

 √   √   √   √   √  Dinas Pendidikan  APBD 

 Evaluasi distribusi guru per sekolah, 
per kecamatan berdasarkan 
kesesuain kompetensi 
 

 √   √   √   √   √  Dinas Pendidikan  APBD 

3 Pengembangan Politeknik  (Meningkatkan kualitas promosi dan 
Kerjasama dengan Pihak III serta 
penambahan program studi baru 
 

 √   √   √   √   √  Dinas Pendidikan  Hibah (APBD) 
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4 
  
  

Peningkatan kualitas layanan 
Kesehatan  

Penyusunan DED dan 
pembangunan/ 
pengembangan/rehabilitasi dan 
pemenuhan sarpras RSU Dr 
Mansyur, peningkatan kapasitas dan 
kompetensi tenaga kesehatan    

 √   √   √   √   √  Dinas Kesehatan / 
RSUD Dr. T. 
Mansyur 

APBD, APBD 
Provinsi, APBN 

Percepatan penanggulangan COVID-
19 dan Pemenuhan Vaksinasi 
  

 √   -   -   -   -  Dinas Kesehatan / 
RSUD Dr. T. 
Mansyur 

APBD, APBD 
Provinsi, APBN 

Penyediaan sarana dan parasarana 
air bersih dan pemugaran IPAL 
RSUD  

 √   -   -   -   -  Dinas Kesehatan / 
RSUD Dr. T. 
Mansyur 

  

5 Peningkatan UHC pada 
Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN)  

Penyediaan jaminan layanan 
Kesehatan bagi masyarakat Kota 
Tanjungbalai di RSUD Dr Mansyur  

 √   √   √   √   √  Dinas Kesehatan / 
RSUD Dr. T. 
Mansyur 

APBD 

6 Sinergitas program 
penanggulangan kemiskinan  

Menyusun Rencana 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
(RPKD) serta Mengoptimalkan Peran 
TKPKD 

 √   √   √   √   √  Bappeda dan 
stakeholder terkait 

APBD 

7 Sistem Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial 

Verivali DTKS dan data penerima 
bantuan perlindungan sosial lainnya 
agar lebih tepat sasaran 

 √   √   √   √   √  Dinas Sosial APBD 

 8 Peningkatan kualitas dan 
pembangunan baru Rumah 
tidak layak huni 

Bantuan rehab/pembangunan baru 
bagi rumah tidak layak huni 
  

 √   √   √   √   √  Dinas Perkim APBD, APBD 
Provinsi, APBN 

9 Peningkatan cakupan layanan 
PMKS 

Peningkatan cakupan layanan 
kepada PMKS 
 

 √   √   √   √   √  Dinas Sosial APBD 
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10 Pembangunan perempuan dan 
anak 

Fasilitasi Kota Layak Anak, 
pembangunan perempuan dan 
pengarusutamaan gender 

 √   √   √   √   √  Dinas P3A PMK APBD 
 

V 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA 

PROGRAM PENINGKATAN KINERJA TATA KELOLA DAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA 

1 Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah 

Updating data PBB, penyesuaian 
regulasi tentang objek pajak dan 
retribusi daerah serta peningkatan 
pengawasan pemungutan pajak dan 
retribusi daerah 
 

 √   √   √   √   √  BPKPAD dan 
stakeholder lainnya 

APBD 

2 Peningkatan Kualitas SDM 
Aparatur Pemerintahan   

Diklat Struktural, Fungsional dan 
Diklat Teknis lainnya 

 √   √   √   √   √  BKD APBD 

3 Peningkatan hot spot/wifi gratis  Peningkatan kapasitas hot spot/wifi 
gratis untuk masyarakat dan 
penyediaan perangkat internet bagi 
Kelurahan se Kota Tanjungbalai 

 √   √   √   √   √  Dinas Kominfo dan 
Kecamatan 

APBD 

4 Spritual Training bagi ASN Fasilitasi pelatihan mental spritual 
bagi ASN 
 

 √   √   √   √   √  Bagian Kessos 
Setda 

APBD 

5 Peningkatan layanan kemanan 
dan ketertiban umum 

Peningkatan layanan kebakaran 
(Pengadaan mobil pemadam 
kebakaran) dan peningkatan 
kuantitas dan kualitas SDM Tantribum 
 

 √   √   √   √   √  Satpol PP APBD 

6 Peningkatan layanan 
masyarakat di Kelurahan  
 

Rehab berat Kantor Lurah Sijambi  √   √   √   √   √  Dinas PUPR APBD 
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7 Peningkatan layanan demokrasi Dukungan fasilitasi persiapan dan 
pelaksanaan Pemilu/pemilukada, 
bantuan hukum, Pendidikan politik 
masyarakat 

 √   √   √   √   √  Badan Kesbangpol, 
secretariat daerah 

APBD 

8 Optimalisasi Perusahaan Umum 
Daerah 

Penataan kelembagaan dan 
Optimalisasi Rencana kerja/ Bisnis 
plan Perusda 

 √   √   √   √   √  Bagian 
Perekonomian 

APBD 

9 Pendidikan kader 
ulama/mubaligh 

Perintisan pendikan kader 
ulama/mubalighoh kerjasama dengan 
MUI Provinsi Sumatera Utara  

 √   √   √   √   √  Bagian Kessos 
Setda dan 
Stakeholder lainnya 

Hibah (APBD) 

10 
  

1 Kelurahan 1 Hafidz Quran Memberdayakan/bekerjasama 
dengan Rumah Quran/ Rumah 
Tahfidz yang diprakarsai masyarakat  

 √   √   √   √   √  Bagian Kessos dan 
Stakeholder lainnya 

- 

Fasilitasi hibah dari Pemerintah kota 
untuk pembinaan RT/RQ  

 √   √   √   √   √  Bagian Kessos 
Setda 

Hibah (APBD) 

11 Peduli anak Yatim, lansia, 
disabilitas dan para janda 

Sudah berjalan Program Pemtatim 
dan akan dilakukan evaluasi ulang 
penerima 

 √   √   √   √   √  Bagian Kessos 
Setda 

Swadana 

12 Pembangunan masjid agung 
dan Islamic center 

Pematangan lahan pembangunan 
Mesjid Agung seluas ± 14.657 m2 

 -  √   √   -   -  Dinas PUPR APBD, APBD 
Provinsi, APBN 

V 
  
  
  
  
  

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH 

PROGRAM PENINGKATAN INFRASTUKTUR PENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH 

1 Percepatan pembangunan Jalan 
Lingkar Utara dan Lingkar 
Selatan 

Peningkatan jalan lingkar Utara dan 
Jalan Selatan beserta fasilitas sarana 
prasarana pendukungnya  

 √   √   √   √   √  Dinas PUPR APBD, APBD 
Provinsi, APBN 
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2 Revitalisasi drainase Melaksanakan revitalisasi drainase di 
kawasan perkotaan   

 √   √   √   √   √  Dinas PUPR dan 
Dinas Perkim 

APBD, APBD 
Provinsi, APBN 

3 Pengendalian banjir dan 
sedimentasi 

Pengembangan mitigasi bencana 
(gotong royong) dan pembangunan 
tanggul/perkuatan tebing serta jalan 
evakuasi daerah bantaran 
sungai/DAS dan normalisasi sungai 
  

 √   √   √   √   √  BPBD dan 
stakeholder terkait 

APBD, APBD 
Provinsi, APBN 
dan Sumber 
Pendanaan 
lainnya 

4 1 Kecamatan 1 WTP 
(pengelolaan air bersih) 

Rencana pembangunan WTP VII di 
Kecamatan Datuk Bandar Timur 

 √   √   √   √   √  Dinas Perkim dan 
Dinas PUPR 

APBD, APBD 
Provinsi, APBN 
dan Sumber 
Pendanaan 
lainnya  

5 
  

Lanjutan penataan waterfront 
city 
  

Pembangunan Sheet pile  √   √   -   -   -  Dinas PUPR dan 
Stakeholder terkait 
lainnya 

APBD, APBD 
Provinsi, APBN 
dan Sumber 
Pendanaan 
lainnya 
  

Lanjutan penataan kawasan 
waterfront City 

 -   -   √   √   √  Dinas PUPR dan 
Stakeholder terkait 
lainnya 

APBD, APBD 
Provinsi, APBN 
dan Sumber 
Pendanaan 
lainnya 
  

6 Penataan permukiman 
masyarakat 

Penataaan kawasan permukiman di 
Kelurahan prioritas Kawasan kumuh 
  

 √   √   √   √   √  Dinas Perkim, 
PUPR, LH  

APBD, APBD 
Provinsi, APBN 

7 Pengelolaan persampahan Review DED pembangunan TPA dan 
dokumen lingkungan  
  

 √   -   -   -   -  Dinas LH APBD, APBD 
Provinsi, APBN 
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    Pembangunan sarana dan prasarana 
pengelolaan persampahan 
(pegadaan Truck dan TPA sanitary 
landfill) 

 -   √   √   √   √  Dinas LH APBD, APBD 
Provinsi, APBN 
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Sementara untuk program prioritas yang masuk kategori major project 
dan bersifat multiyear seperti pembangunan Rumah sakit Type C, pembangunan 
jalan lingkar, pembangunan water front city, pengendalian banjir dan sedimentasi, 
serta pembangunan WTP VII pendanaannya dapat dilakukan melalui mekanisme 
pinjaman daerah, Hibah Luar Negeri serta skema Kerjasama Pemerintah dengan 
Badan Usaha (KPBU). 

 Selanjutnya untuk program yang membutuhkan kerjasama antar daerah 
seperti penanggulangan sedimentasi, pembangunan TPA Regional, penyelesaian 
jalan lingkar utara dan lain sebagainya Pemerintah Kota Tanjungbalai akan melakukan 
kebijakan kerjasama antar daerah dan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah 
Provinsi dan Pemerinthan Pusat. 

6.4 KERANGKA KINERJA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI 

Dalam rangka mewujudkan Misi “Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang 
baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan 
mengedepankan pelayanan publik yang prima” diperlukan perumusan tujuan dan 
sasaran untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan 
daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis sebagaimana tertera pada skema 
berikut:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6.1. 

Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 1 
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Dalam rangka mewujudkan Misi ‘’Membina dan memajukan kehidupan umat 
beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia’’ diperlukan 
perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat diimplementasikan dalam program 
prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis dengan 
skema sebagai berikut:  

 

 

 
Gambar 6.2. 

Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 2 
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Dalam rangka mewujudkan Misi “Meningkatkan perekonomian daerah 
dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta meningkatkan daya saing 
maju dan sejahtera” diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat 
diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap 
memperhatikan isu strategis dengan skema sebagaimana tertera pada bagan berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.3. 

Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 3 
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Dalam rangka mewujudkan Misi “Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia 
melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan 
derajat kesehatan masyarakat’’ diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat 
diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap 
memperhatikan isu strategis dengan skema sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 6.4. 
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 4 
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Dalam rangka mewujudkan Misi “Mewujudkan penataan kota yang bersih, 
indah dan rapi dengan dukungan infasuktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip 
pembangunan yang berkelanjutan” diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk 
dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap 
memperhatikan isu strategis sebagaimana skema berikut:  

 
 
 

 
 
 

Gambar 6.5. 
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 5 
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Dalam rangka mewujudkan Misi “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” diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat 
diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah dengan tetap 
memperhatikan isu strategis sebagaimana tergambar pada skema berikut:  

 
 

 
 
 

Gambar 6.6. 
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 6 
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Dalam rangka mewujudkan Misi “Mewujudkan pemberdayaan masyarakat 
dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga” 
diperlukan perumusan tujuan dan sasaran untuk dapat diimplementasikan dalam 
program prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis 
sebagaimana tertera pada skema berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 6.7. 
Kerangka Kinerja Pencapaian Misi 7 

 

 

 


