
 

 

PENGANTAR 

Penyusunan Renstra PD merupakan suatu kewajiban 

sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang  Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional 

sebagai  panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD untuk 5 

(lima) tahun ke depan. 

Rencana Strategis Bappeda Kota Tanjungbalai periode 

2021-2026 disusun berdasarkan analisis gambaran pelayanan 

Bappeda Kota Tanjungbalai yang menghasilkan identifikasi potensi 

dan permasalahan pelayanan Bappeda Kota Tanjungbalai dan 

analisis pengelolaan pendanaan yang menghasilkan potensi dan 

permasalahan aspek pendanaan; telaahan terhadap Renstra 

Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara. 

Penyusunan rancangan akhir Renstra ini telah disesuaikan dan 

berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai 2021-2026 yang 

dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang siginifikan bagi 

keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran 

pembangunan bidang perencanaan sebagaimana tertuang pada 

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra 

Bappeda Kota Tanjungbalai dimaksudkan untuk mendukung 

keberhasilan misi pertama dari RPJMD dimaksud yakni: 

”Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang 

pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima”. 

Mengingat hal tersebut, maka semua unsur sumberdaya 

aparatur Bappeda Kota Tanjungbalai harus melaksanakannya secara 

penuh kepatuhan dan akuntabel dan senantiasa berorientasi pada 

peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dan 

perwujudan tujuan Bappeda Kota Tanjungbalai menuju masa depan 

yang lebih baik. 

 Renstra ini dapat dirubah/direvisi sesuai dengan mekanisme 

yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kota Tanjungbalai 



 

 

periode 2021-2026 apabila terdapat kebutuhan mendesak dan 

perubahan-perubahan lingkungan strategis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang. 

Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dengan memperhatikan 

faktor internal dan eksternal, selanjutnya mengartikulasikannya dengan jelas strategi 

atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan 

dapat berarti pula, mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan 

perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor- faktor 

lingkungan strategis, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, 

serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan.  

Bappeda merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai 

perencana pembangunan daerah, wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). 

Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen 

perencanaan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Pada pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusunan rencana strategis 

dengan berpedoman pada RPJMD, dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa Rencana 

Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau 

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan 

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 

tertentu.  Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis 

PD (Renstra-PD).  Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra PD 

disusun oleh PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 
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Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan 

perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi.  Pendekatan yang 

dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana 

tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD perlu menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka 

menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun.  Renstra PD disusun sesuai 

dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat 

indikatif.  Pada Pasal 109 Permendagri nomor 86 thn 2017 dinyatakan bahwa 

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan 

penyusunan rancangan awal RPJMD. 

         Dalam menyusun ranwal Renstra, disamping mencakup analisis gambaran 

pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis 

isu strategis, juga mencakup perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 

berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, 

perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan 

sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan perumusan rencana program, 

kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran 

berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif 

dalam rancangan awal RPJMD. 

             Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses 

penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir 

Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan 

rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, 

arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah 

kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

tentang RPJMD. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan sebagai berikut: 

persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan 

rancangan akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD. 
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Pemerintah Kota Tanjungbalai saat ini telah memiliki Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 

(Perda No. 05 Tahun 2009) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.  Perangkat Daerah (PD) melakukan 

penyusunan Renstra PD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD). 

Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi 

strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.  Untuk 

mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana 

strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun 

mendatang. Dokumen Renstra Bappeda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen 

perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Tanjungbalai 

2021-2026. 

Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur 

dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya 

dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai serta sebagai 

pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan 

kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka 

mendukung pencapaian visi Kota Tanjungbalai, yaitu “Mewujudkan Kota 

Tanjungbalai Yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah, dan Harmonis 

(BERSIH)”. Renstra PD ini sebagai pedoman dalam menyusun rancangan awal 

(ranwal) renja PD. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), tersebut, bertujuan untuk menjamin kesesuaian 

antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju 

yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra 

Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat 

Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan 

penyusunan rancangan RKPD. Pada Pasal 172 ayat (2) dinyatakan bahwa strategi dan 

arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan 



1

4 
 

 

memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani 

Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. 

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama urusan wajib yang 

menyangkut masalah perencanaan dan pengendalian pembangunan masih tetap 

mengacu kepada perencanaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Daerah 

sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan 

suatu keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran 

pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai terhadap sasaran Renstra Bappenas 

dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsi 

masing-masing. 

Analisis Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai terhadap Renstra Bappeda 

Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Bappenas selain ditujukan untuk menilai 

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai tugas 

dan fungsi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat capaian kinerja yang 

telah dicapai oleh Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai apakah telah berkontribusi, 

telah melebihi/sama/kurang terhadap pencapaian sasaran Renstra Bappeda Provinsi 

Sumatera Utara maupun Renstra Bappenas. Selain itu hasil review ini akan menjadi 

masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan di Bappeda Kota Tanjungbalai 

yang akan ditangani pada Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai periode berikutnya dan 

bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai 

masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis pada Renstra Bappeda Kota 

Tanjungbalai. Review ini juga penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra 

Bappeda Kota Tanjungbalai dengan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan 

Renstra Bappenas serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antar jenjang 

pemerintahan.  

 I. 2. Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

  

4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah  

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara  Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah  Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai; 

20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 08    Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 

Anggaran 2020; 

21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor    Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 

2021-2026; 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Tanjungbalai Tahun 

2021-2026 adalah untuk menyediakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

Bappeda Kota Tanjungbalai dalam Jangka waktu lima tahun mendatang dan juga 

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Lebih lanjut. sasaran Renstra 
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Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah menjadi dasar penilaian sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.      

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai Tahun 

2021-2026 adalah : 

a) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan  pembangunan daerah dalam 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan yang terarah dan 

terukur. 

b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

c) Untuk memudahkan melakukan evaluasi kinerja dalam mencapai tujuan dan 

sasaran Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai 2021-2026 disusun 

sebagai berikut : 

a) Bab 1 Pendahuluan terdiri atas : 

1.1  Latar belakang 

1.2  Landasan hukum 

1.3  Maksud dan tujuan 

1.4  Sistematika penulisan 

b) Bab 2 Gambaran Pelayanan Bappeda terdiri atas :  

2.1  Tugas, fungsinya, dan struktur Organisasi Bappeda 

2.2  Sumber daya Bappeda 

2.3  Kinerja Pelayanan Bappeda 

2.4  Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda 

c) Bab 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis : 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Telaahan 

visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Visi 
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara 

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis. 

d) Bab 4  Tujuan dan Sasaran  

e) Bab 5   Strategi dan Kebijakan  

 

f) Bab 6  Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok  Sasaran 

dan Pendanaan Indikatif 

 

g) Bab 7  Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD 

h) Bab 8   Penutup  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA  KOTA TANJUNGBALAI 

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Kota Tanjungbalai adalah 

lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang melaksanakan urusan 

perencanaan pembangunan dan kelitbangan. Pembentukan Bappeda Kota Tanjungbalai 

didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 37 Tahun 2019 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai. Susunan Organisasi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai terdiri dari: 

1. Kepala Badan; 

2. Sekretaris, membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Penyusunan Program; 

3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi : 

a. Sub Bidang Litbang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; 

b. Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; 

c. Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi; 

4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahi : 

a. Sub Bidang Perekonomian;  

b. Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi; 

c. Sub Bidang Analisis Pendanaan; 

5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi : 

a. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman; 

b. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah; 

c. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan; 

6. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,  membawahi: 

a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

b. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia; 
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c. Sub Bidang Pemerintahan; 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tanjungbalai dapat dilihat dalam Gambar 2.1
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Gambar 2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kota Tanjungbalai 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan 

pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappeda mempunyai fungsi: 

KEPALA BADAN 

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian 

dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan 

daerah serta penelitian dan pengembangan; 

b Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

perencanaan perekonomian dalam rangka perencanaan pembangunan daerah; 

c Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang infrastuktur 

dan kewilayahan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah; 

d Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan dalam rangka perencanaan 

pembangunan daerah; 

e Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD); 

f Pengoordinasian penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK); 

g Pengoordinasian penyusunan program dan  perumusan kebijakan operasional penelitian dan 

pengembangan; 

h Pengoordinasian pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 

i Pengoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga 

penelitian lainnya; 

j Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan 

pengembangannya; 

k Pengoordinasian pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta 
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penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya; 

l Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; 

m Pengoordinasian pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara 

daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri; 

n Pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 

o Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan; 

p Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan 

pembangunan; 

q Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah 

sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 

r Pengoordinasian pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang 

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

s Pengoordinasian pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

t Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

u Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya; 

v Pengoordinasian penyusunan rencana pencapaian SPM; 

w Pengoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

x Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 

Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 

y Pengoordinasian pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau 

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas layanan; 

z Pengoordinasian pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan 

pembangunan; 

aa Pengoordinasian penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah; 
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bb Pengoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, 

kehumasan, kepustakaan dan  kearsipan; 

cc  Pengoordinasian pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;  

dd pengoordinasian pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

ee Pengoordinasian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan  oleh walikota sesuai dengan 

tugas pokoknya. 

 

SEKRETARIS 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok pengelolaan 

administrasi umum meliputi perumusan rencana dan program keuangan dalam pembinaan 

pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan 

Bappeda termasuk ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah 

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, kearsipan serta penyusunan program 

Badan. 

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a Pengoordinasian kegiatan di badan perencanaan pembangunan daerah; 

b Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di badan 

perencanaan pembangunan daerah; 

c Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD Dan RKPD); 

d Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada 

BAPPEDA; 

e Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, 

dan dokumentasi badan perencanaan pembangunan daerah; 

f Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

g Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan 

barang/jasa di lingkup BAPPEDA; 

h Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik 

negara; 

i Mengoordinasikan dan mensikronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran di daerah; dan 

j Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan perencanaan pembangunan 

daerah. 

Sekretaris dalam menjalankan tugas dibantu oleh 3 (tiga)  Sub Bagian yaitu: 
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1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Penyusunan Program 

 

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan, pendataan, evaluasi, 

pelaporan serta perencanaan dalam bidang inovasi dan teknologi dalam rangka perencanaan 

pembangunan daerah. 

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a    Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

      daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang penelitian dan pengembangan; 

b Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja 

perangkat daerah pada bidang penelitian dan pengembangan; 

c Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada 

bidang penelitian dan pengembangan; 

d Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD 

dan RKPD pada bidang penelitian dan pengembangan; 

e Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota pada 

bidang penelitian dan pengembangan; 

f Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

kementerian/lembaga untuk prioritas nasional, provinsi dan kota pada bidang 

penelitian dan pengembangan; 

g Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah, antar 

OPD pada bidang penelitian dan pengembangan; 

h Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota pada 

bidang penelitian dan pengembangan; 

i Penyiapan bahan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan 

pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, 

pembangunan, inovasi dan teknologi; 

j Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis litbang, koordinasi penyusunan 

perencanaan pelaksanaan program di bidang litbang, pengembangan hasil penelitian, 

dalam rangka perencanaan daerah, 

k Melaksanakan penelitian dan pengembangan kajian dalam rangka perencanaan 

pembangunan di bidang sosial, pemerintahan, dan ekonomi; 

l Melaksanakan penelitian dan pengembangan kajian dalam rangka perencanaan 

pembangunan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi; 
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m   Melaksanakan pendataan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  hasil pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah; 

n   Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk 

perencanaan pembangunan daerah; 

o   Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah; 

p Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi 

pembangunan daerah; 

q Mengoordinasikan dan mensikronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran di daerah; 

r Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah; 

s Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut 

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan 

kebijakan pembangunan daerah; 

t Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk 

mengetahui perkembangan pembangunan; 

u Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah; v melakukan 

pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik 

       sebagai bahan dokumentasi; 

v    Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

pembangunan daerah; 

w Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan 

kegiatan pembangunan daerah; 

x Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan 

kegiatan pembangunan daerah; 

y Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program 

pembangunan daerah;dan 

z     Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas 

kedinasan. 

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Sub 

Bidang yaitu : 

1. Sub Bidang Litbang Sosial,Ekonomi, Dan Pemerintahan; 

2. Sub Bidang Pendataan, Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan; 

3. Sub Bidang Pembangunan Inovasi Dan Teknologi. 

 

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN 

Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang berkaitan 
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dengan Bidang Perencanaan Perekonomian. 

Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) pada bidang perencanaan dan perekonomian; 

b. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja 

perangkat daerah pada bidang perencanaan dan perekonomian; 

c. Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada 

bidang perencanaan dan perekonomian; 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD 

dan RKPD pada bidang perencanaan dan perekonomian; 

e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada bidang 

perencanaan dan perekonomian; 

f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota pada 

bidang perencanaan dan perekonomian; 

g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

kementerian/lembaga di provinsi dan kotapada bidang perencanaan dan perekonomian; 

h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionalpada 

bidang perencanaan dan perekonomian; 

i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pada 

bidang perencanaan dan perekonomian; dan 

j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota pada 

bidang perencanaan dan perekonomian; 

k. Mengoordinasikan dan mensikronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran di daerah; 

l. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ekonomi, pengembangan usaha 

dan investasi, serta analisis pendanaan; 

m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas 

pokoknya; dan 

o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada kepala 

badan sesuai standar yang ditetapkan; 

 

 

 

 

 

Bidang Perencanaan Perekonomian dalam menjalankan tugas dibantu oleh 3 (tiga)  Sub Bidang 

yaitu : 

1. Sub Bidang Perekonomian 
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2. Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi 

3. Sub Bidang Analisis Pendanaan 

 

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN    

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan  dipimpin oleh seorang kepala bidang 

dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 

a.   Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;  

b. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja 

perangkat daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan; 

c. Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang 

infrastruktur dan kewilayahan; 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan 

RKPD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan; 

e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada bidang 

infrastruktur dan kewilayahan; 

f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota pada 

bidang infrastruktur dan kewilayahan; 

g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

kementerian/lembaga di provinsi dan kota pada bidang infrastruktur dan kewilayahan; 

h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada 

bidang infrastruktur dan kewilayahan; 

i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah pada 

bidang infrastruktur dan kewilayahan; 

j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota pada 

bidang infrastruktur dan kewilayahan; 

k. Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam 

penyusunan rencana pembangunan di bidang perumahan, permukiman dan 

keciptakaryaan; 

l. Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam 

penyusunan rencana pembangunan di bidang infrastruktur kewilayahan; 

m. Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam 

penyusunan rencana pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan 
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pertanahan; 

n. Mengoordinasikan dan mensikronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran di daerah; 

o. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada 

kepala badan sesuai standar yang ditetapkan;dan  

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan 

fungsinya. 

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menjalankan tugas dibantu oleh 3 

(tiga) Sub Bidang yaitu : 

1. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman 

2. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah 

3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan 

 

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 

Bidang Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang berkaitan dengan Perencanaan 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 

a. Penyusunan rencana kerja bidang sosial, budaya dan pemerintahan; 

b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 

c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang 

pemerintahan dan pembangunan manusia; 

e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan 

RKPD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada bidang 

pemerintahan dan pembangunan manusia; 

g. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota pada 

bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 
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h. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

kementerian/lembaga di provinsi dan kotapada bidang pemerintahan dan pembangunan 

manusia; 

i. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada 

bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 

j. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerahpada 

bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 

k. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepadaperangkat daerah kota pada 

bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 

l. Mengoordinasikan dan mensikronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran di daerah; 

m. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada 

kepala badan sesuai standar yang ditetapkan;dan 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan 

fungsinya. 

Bidang Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dalam menjalankan tugas 

dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : 

1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 

2. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia 

3. Sub Bidang Pemerintahan 

SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Terkait dengan posisi jabatan fungsional hingga saat ini masih belum terisi karena 

belum menarik perhatian ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. 

2.2  Sumberdaya Bappeda  

2.2.1. Sumberdaya Aparatur Bappeda 

Ketersediaan SDM berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda. Oleh karena 

itu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur menjadi salah satu sasaran prioritas 

pembangunan daerah. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang 

bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. 

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. 
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Berdasarkan sumber data kepegawaian Bappeda Kota Tanjungbalai, tercatat 

jumlah ASN sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 31 orang, dengan komposisi 

jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Tanjungbalai sebagai berikut. 

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 

No Uraian Eselon 

II 

Eselon 

III 

Eselon 

IV 

Jab

pel 

Jumlah 

1 Kepala Bappeda 1    1 

2 Sekretariat  1 3 3 7 

3 Bidang Perencanaan 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

 1 3 1 5 

4 Bidang Perencanaan 

Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Manusia 

 1 3 2 6 

5 Bidang Perencanaan 

Perekonomian 

 1 3 3 7 

6 Bidang Litbang  1 3 1 5 

7 Pejabat Fungsional     - 

 JUMLAH 1 5 15 10 31 

 

Data yang ditampilkan sesuai jenjang eselonering II, III, IV di Bappeda yang 

menjalankan fungsi koordinasi secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh 

Bappeda melalui  4  (empat)  bidang  perencana  yaitu  Bidang  Perencanaan Infrastruktur 

dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pemerintahan 

dan Pembangunan Manusia dan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Keempat bidang 

tersebut mengkoordinasikan seluruh PD dalam kegiatan perencanaan pembangunan. 

Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan 

kegiatan secara keseluruhan dan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. 

Dalam menjalankan tupoksinya, Bappeda didukung ASN yang memiliki jenjang 

pendidikan yang bervariasi. Jumlah ASN yang menamatkan pendidikannya pada jenjang 
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S3 maupun S1 yang berkompetensi menduduki jabatan yang diembannya masih terbatas 

sehingga kinerja yang diharapkan belum optimal seperti disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 2.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan 

No Uraian S3 S2 S1/D4 D3 SLTA SLTP SD Jumlah 

1 Kepala Bappeda  1      1 

2 Sekretariat  1       3 1     2   7 

3 Bidang 

Perencanaan 

Infrastruktur dan 

Kewilayahan 

 2 3     5 

4 Bidang 

Perencanaan 

Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Manusia 

 2 3  1     6 

5 Bidang Perencanaan 

Perekonomian 

1 4 2       1   7 

6 Bidang Litbang  2 2  1   5 

7 Pejabat 

Fungsional 

 

 

       

Sumber : Bappeda Kota Tanjungbalai 

Kapasitas dan kapabilitas SDM secara normatif berkorelasi dengan tingkat 

pendidikannya. Berdasarkan data pada tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai Bappeda 

yang paling banyak adalah pendidikan S-1 & S-2. Jumlah ASN berpendidikan S-1 sebanyak 

12 orang ( 38,71 persen). Tingkat pendidikan ini merupakan modal dasar yang penting 

dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah Pegawai Bappeda yang 

menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 12 orang (38,71 persen), sedangkan tamatan 

S-3 hanya 1 orang ( 3,45 persen). Kondisi ini masih belum memenuhi bila dilihat dari 

analisis kebutuhan pegawai untuk meningkatkan kinerja perencanaan kedepan dan ini 

menjadi salah satu issu strategis di Bappeda Kota Tanjungbalai. Sedangkan jabatan 

fungsional peneliti dan perencana belum menarik minat pegawai untuk memilih  jalur karir 

sebagai Oleh karena itu bersadarkan analisis kebutuhan pegawai, dalam menjalankan 

tupoksinya Bappeda masih kekurangan pegawai baik dari aspek kuantitas maupun 

kompetensi pada jabatan struktural dan fungsional serta jabatan pelaksana.   

Menindaklanjuti hal ini dengan berpedoman pada Peraturan  Menpan Reformasi Birokrasi 



 

23  

 

RI Nomor 41 tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, maka setiap tahun BAPPEDA  mengajukan penambahan personil 

namun belum terpenuhi karena berkaitan dengan kebijakan rekruitmen pegawai, sehingga 

pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Untuk membantu pelaksanaan 

tugas dan fungsinya, sementara ini Bappeda Kota Tanjungbalai mengupayakan penambahan 

tenaga non PNS  yang penempatannya tersebar di seluruh bidang  dan sekeretariat, hal ini 

disesuaikan dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan Bappeda 

Kota Tanjungbalai. 

Sementara itu, profil sumberdaya aparatur Bappeda menurut golongan dan strata 

pendidikan seperti yang disajikan pada tabel berikut : 

 

Tabel. 2.3. Profil SDM Bappeda Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per 

Desember 2020. 

No Golongan  Pendidikan Total 

S3 S2 S1 DIII SLTA 

1 IVc - 1 - - - 1 

2 Ivb           - 1 - - - 1 

3 Iva - 3 1 - - 4 

4 IIId 1 4 7 1 - 13 

5 IIIc - 3       1 - - 4 

6 IIIb - - 3 - - 3 

7 IIIa - - - - - - 

8 Iid - - - - 3 3 

9 Iic - - - - - - 

10 Iib - - - - 2 2 

11 Iia - - - - - - 

Total 1 12 12 1 5 31 

  Sumber: Bappeda Kota Tanjungbalai. 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa  jumlah SDM yang paling mendominasi adalah 

golongan III, sedangkan golongan II masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar 

kebutuhan untuk dapat bekerja lebih optimal. 

 

 

 

2.2.3 Aset dan Sarana Prasarana 
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Bangunan gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Tanjungbalai merupakan bangunan permanen yang kondisinya memadai berada di Jalan 

Jenderal Sudirman Kilometer 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar. Bangunan 

ini didukung sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang cukup memadai. 

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam 

mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut 

: 

Tabel. 2.4. Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kota Tanjungbalai Sampai 

Dengan  Desember Tahun 2020 

 

NO Nama Barang 
Kondisi Barang 

Jumlah 
BAIK RUSAK BERAT 

1 Kendaraan Roda 4 3 0 3 

2 Kendaraan Roda 2 21 2 23 

3 AC 29 5 34 

4 Lemari/Rak/ Buffet/Filling 8 8 16 

5 Meja  13 0 13 

6 Kursi Tamu 1 0 1 

7 Kursi Putar 1 3 4 

8 Sofa 5 0 5 

9 Modem 1 0 1 

10 Mesin Tik 1 1 2 

11 Komputer 15 5 20 

12 Note Book 15 0 15 

13 Laptop 19 14 33 

14 Printer 54 0 54 

15 Scanner 1 1 2 

16 Dispenser 12 6 18 

17 Hard disk 9 1 10 

18 Lemari Es 1 1 2 

19 Rak Piring 1 0 1 

20 Televisi  2 0 2 

21 Wireless 2 0 2 

22 Ploter 1 0 1 

23 Tinta Ploter 1 0 1 

24 Tablet 7 0 7 

25 Camera Digital 2 0 2 

26 UPS / Stabilizer 11 0 11 

27 Handy cam 1 1 2 

28 Gorden 1 2 3 

29 Meja Rapat Pejabat Eseleon II 2 0 2 

30 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 0 2 
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31 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3 0 3 

32 Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II 1 0 1 

33 Tustel 2 0 2 

34 Stabilisator 1 0 1 

35 Perkakas Kantor 1 0 1 

36 Papan Data 3 0 3 

37 HHD External 8 7 15 

38 Digitzer  0 2 2 

39 I-pad 0 1 1 

40 Server 1 0 1 

41 Router 1 0 1 

42 Akses Point 9 0 9 

43 Switch Hub 2 0 2 

44 Finger Print Solution 1 0 1 

45 Baterai Laptop 0 1 1 

46 Kabel UTP 6 0 6 

47 Swithcer / Patch Panel 2 0 2 

48 Lensa Zoom 1 0 1 

49 Fire Extiguiserher 1 0 1 

50 Baterai 4 0 4 

51 Faxmile 0 2 2 

52 Pesawat Telephone 1 0 1 

53 Handy Talky (HT) 7 0 7 

54 Mesin cacah 0 1 1 

55 Lensa Camera 1 0 1 

56 Proyektor + Attachment 1 1 2 

57 Proyektor / Infokus 4 1 5 

58 Layar OHP 3 2 5 

59 Sound System 1 0 1 

60 Unit Power Supply 3 4 7 

61 Digital 0 1 1 

62 Monitor 2 0 2 

          

 

Secara umum sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi tersedia dalam jumlah yang relative cukup memadai namun secara kualitas belum 

memadai seperti kendaraan dinas, demikian pula peralatan penunjang pekerjaan (komputer, 

laptop, printer dll) karena anggaran untuk pemeliharaan sangat minim.  Peralatan komputer 

yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bappeda sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN),  

tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Bappeda Kota Tanjungbalai juga 

mempunyai website resmi (bappeda.tanjungbalaikota.go.id) yang berguna sebagai media 
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bagi stakeholder untuk mendapatkan informasi-informasi terkait perencanaan maupun 

kebutuhan informasi lainnya. 

Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Bappeda Kota Tanjungbalai 

berkaitan dengan  kondisi fisik asset kenderaan roda 2, kebanyakan sudah berumur 10 tahun 

keatas dan kondisinya kurang baik.  Permasalahan lain yang dihadapi adalah dalam hal 

pengelolaan barang terkait inventarisasi asset belum optimal, serta tidak tersedianya tempat 

penyimpanan yang dilengkapi dengan prasarana pendukung seperti lemari/rak penyimpanan 

dan ruang penyimpanan belum memenuhi standar. 

 

2.3  Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Tanjungbalai 

Pelayanan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan di Bappeda adalah pelayanan dan 

tugas-tugas pengkoordinasian baik kepada PD terkait di tingkat Pemerintah Kota, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun kepada lembaga-lembaga setingkat 

terkait dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah. Kinerja pelayanan Bappeda dapat diukur dari keberhasilan 

dalam penyusunan dan penyediaan dokumen-dokumen perencanaan, ketepatan penyusunan 

dokumen perencanaan, keterkaitan antar dokumen yakni penjabaran program pada masing-

masing dokumen, persentase keaktifan masyarakat dalam forum musrenbang, persentase 

usulan masyarakat terakomodir kedalam dokumen rencana, ketersediaan data dan informasi 

pembangunan serta dokumen penelitian dan pengembangan dan persentase aplikasi hasil 

penelitian dan pengembangan  yang kesemuanya digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan 

pembangunan.  

Keberhasilan pelaksanaan tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda pada 

periode tahun renstra sebelumnya adalah yang terkait dengan penyusunan dokumen-

dokumen perencanaan pembangunan seperti dokumen RPJMD, RKPD, LAKIP, KUA dan 

PPAS, Renja dan dokumen-dokumen kajian, bulletin serta pelaksanaan musrenbang dan 

tugas-tugas pengkoordinasian lainnya. Hal ini terlihat dari serapan dan pencapaian target 

program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya (2016-2020) rata-rata 

mencapai 87,73%. Pencapaian ini didukung oleh ketersediaan sarana prasarana kerja yang 

tersedia dan lingkungan kerja yang nyaman, walaupun harus menyita waktu pegawai yang 

melaksanakan tupoksi dengan beban kerja yang tinggi. Dengan kondisi Ketersediaan 

sumberdaya aparatur yang masih terbatas, Bappeda berusaha untuk melaksanakan pekerjaan 

dengan baik, sementara itu tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan penelitian dan 
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pengembangan belum maksimal dilakukan dikarenakan faktor minimnya sumberdaya dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang lain yang cukup menyita waktu. Hal ini juga erat 

kaitannya dengan belum terisinya jabatan fungsional perencana dan peneliti. Diharapkan 

dengan adanya peran pejabat fungsional perencana dan peneliti ini dapat membantu kinerja 

pelayanan Bappeda terutama dalam meningkatkan kualitas penyusunan dokumen 

perencanaan dan penelitian pengembangan yang banyak menyita waktu sehingga pejabat 

struktural dapat melaksanakan tugas-tugas pengkoordinasian, verifikasi dokumen 

perencanaan PD, monitoring, evaluasi dan pengendalian, kegiatan kelitbangan, dan fungsi 

lainnya lebih optimal. Keberadaan JFP juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi 

perencanaan pembangunan yang intensif dengan Bappenas, Bappeda Provinsi Sumatera 

Utara dan Bappeda Kab/Kota lainnya. Peran JFP di daerah dan networking antara JFP di 

pusat dan daerah adalah modal utama yang diperlukan untuk bekerja sama mencari solusi 

pembangunan Pusat dan Daerah. Disamping itu juga penugasannya dapat sebagai Liason 

Officer (LO) perencanaan pembangunan daerah untuk mengawal dan memfasilitasi 

perencanaan pembangunan di daerah agar bersinergi dengan perencanaan pembangunan 

nasional dan Provinsi/Kab/Kota lainnya.  

Dengan adanya tambahan SDM yang berkompetensi diharapkan akan berdampak 

bagi pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Bappeda yang lebih optimal dan efektif. Selain 

menambah jumlah SDM juga diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM untuk 

menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dari Bappeda yang diarahkan pada kinerja : 

1. Penyusunan dokumen perencanaan. 

2. Penyusunan alokasi anggaran yang efektif dan efisien serta pengembangan model 

pembiayaan pembangunan. 

3. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanan  pembangunan daerah. 

4. Proses dalam menghasilkan inovasi dalam penyusunan rencana. 

5. Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan cepat tanggap 

terhadap kemajuan daerah. 

 

Peran evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan juga merupakan  bagian penting 

dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan 

menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja 

pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang 

tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup 

masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). 
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Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban 

untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan 

fungsi dan tanggungjawabnya.  

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda merupakan sarana yang digunakan untuk 

melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator 

kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan 

realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian 

kinerja pada tahun pertama Renstra dibandingkan dengan target per tahunnya dapat dilihat 

pada table berikut ini : 
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Tabel 2.5 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 

 

 

NO 

Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi SKPD 

 

Target 

SPM 

 

Target 

IKK 

 

Target 

IKU 

Target Renstra SKPD Tahun 

ke- 

Realisasi Capaian Tahun ke- 
Rasio Capaian pada Tahun ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1. Prosentase 

akomodasi usulan 

Musrenbang Kota & 

Reses DPRD 

minimal 30% dalam 

RKPD 

   ≥30% ≥30% ≥30% ≥30 % ≥30 % ≥30% ≥30% ≥30% ≥30% ≥30 % 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Cakupan 

ketersediaan 

dokumen 

perencanaan 

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3. Tingkat keselarasan 

RKPD terhadap 

RPJMD 

   100% 100% 
 

100% 100% 100% 90% 92,1

5% 

95,15

% 

95,20 97,20

% 

90% 92,15

% 

95,15

% 

95,20 97,20

% 

4. Tingkat 

keselarasan Renja 

OPD terhadap 

RKPD 

   30% 100% 100% 100 % 100% 90% 92,11

% 

93,15

% 
93,17 

% 

94,17

% 

90% 92,11

% 

93,15

% 
93,17 

% 

94,17

% 

5. Tingkat 

keselarasan renstra 

OPD terhadap 

RPJMD 

   100% 100% 100% 100% 100% 90% 91,25

% 

92,25

% 
92,35% 93,35

% 

90% 91,25

% 

92,25

% 
92,35

% 

93,35

% 

6. Partisipasi 

masyarakat dalam 

musrenbang 

   100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 92% 92,10% 93,00

% 

90% 90% 92% 92,10

% 

93,00

% 
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6. Tersedianya 

dokumen RPJMD 

pembangunan yang 

ditetapkan dengan 

Perda/Perkada 

 Ada/tid

ak 

 Ada - -         -         - Ada     -      -       -      -  100% - -      -      - 

7. Tersedianya 

dokumen RKPD 

pembangunan 

yang ditetapkan 

dengan Perkada 

 Ada/tid

ak 

 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100% 

8. 
 

 

 

 

Persentase rencana 

program dan 

kegiatan prioritas 

yg terlaksana 

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 89,34

% 

90,34

% 

90,34

% 

90,00

% 
100% 89,34

% 

90,34

% 

90,00

% 

100% 

9. Persentase kajian 

penelitian & 

pengembangan yg 

ditindaklanjuti 

   100% 100%      -       - 100% 100% - - 97,88

% 

     - 100% 100% - 97,88

% 

- 

10. Nilai evaluasi AKIP 

Bappeda 

   B B B B 90% 92,15

% 

95,15

% 

95,20 97,20%     B 100% 100% 100% 100% 100% 

       1    --         
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Tabel 2.6 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020 

                  

Uraian 

Anggaran pada Tahun ke (Rp.) Realisasi Anggaran pada Tahun ke ( Rp. 000) Rasio antara realisasi dan 

anggaran ke (%) 

Rata-rata 

pertumbu

han 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ang 

gara

n 

Rea

lisas

i 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

BELANJA 7351547114 7581348069 6618963921 6928685774 5436341708 6488158437 6988636705 6405827711 6585517174 5187490840 88,26 92,18 96,78 95,04 96,44 (6,61) (4,55) 

BELANJA 

TIDAK 

LANGSUNG                         

-Belanja 

Pegawai 
2823797524 3210514069 3727484921 3882755891 3492287708 2751191537 3050485985 3681752711 3679471474 3456469282 97,43 95,02 98,77 94,76 98,36 5,98 6,22 

  
                 

BELANJA 

LANGSUNG 
4527749590 4370834000 2891479000 3045929883 1944054000 3736966900 3938150720 2724075000 2906045700 1731021558 82,53 90,10 94,21 95,41 93,00 (17,04) (14,14) 
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Bappeda Kota Tanjungbalai mendapatkan alokasi anggaran yang 

berfluktuasi dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel 2.6 jumlah alokasi 

anggaran 2016-2020 meningkat hingga tahun keempat (tahun 2019), namun 

menurun hingga tahun terakhir (tahun 2020) dan serapannya mengalami 

penurunan pada tahun keempat dan kelima. Secara umum rata-rata pertumbuhan 

setiap tahunnya untuk alokasi anggaran sebesar - 6,61 % dan serapannya sebesar 

- 4,55 %. Dalam penyerapan anggaran diupayakan melakukan efisiensi anggaran 

yang tersedia hal ini ditandai dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

berjalan dengan baik dengan anggaran yang terbatas (pertumbuhan anggaran 

yang negatif). Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 

(RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi 

anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi 

anggaran yang dibutuhkan.  

Kinerja pelayanan oleh PD dapat pula dilihat dari indikator-indikator 

pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD berkenaan, juga dapat 

dilihat dari rasio serapan dana yang telah dianggarkan. Periode sebelumnya rata-

rata realisasi anggaran pada Bappeda menunjukkan angka rasio yang cukup baik. 

Realisasi yang kurang baik terjadi pada tahun ke-3 dan ke-4 rencana tepatnya 

pada belanja langsung yakni belanja barang dan jasa serta belanja modal. Hal ini 

disebabkan oleh keterlambatan proses pengesahan R.APBD tahun berkenaan 

selain juga dikarenakan oleh alasan manajemen operasional program.Sebahagian 

tugas-tugas Bappeda adalah koordinasi yang dilakukan diluar daerah, untuk 

mengikuti acara-acara rakor, workshop, bimtek, diseminasi, ratek, sosialisasi, 

komsultasi dan sinkronisasi  yang tergantung kepada surat masuk Bappeda, 

surat-surat yang masuk ke Bappeda tidak bisa diprediksi berapa banyak 

jumlahnya dalam satu tahun. Untuk itu serapan dana sangat tergantung kepada 

surat yang masuk dan kebijakan pimpinan untuk mengikutinya.  

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi beberapa 

tantangan  pengembangan pelayanan Bappeda Kota Tanjungbalai antara lain : 

1. Ketersediaan SDM yang berkompeten dibidang perencanaan dan penelitian masih 

kurang memadai. 
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2. Pemahaman terhadap pentingnya sinergitas antar dokumen perencanaan belum 

memadai. 

3. Hasil musrenbang belum optimal mencerminkan kebutuhan masyarakat. 

4. Ketersediaan data dan informasi belum memadai untuk digunakan sebagai bahan 

perumusan rencana program & kegiatan. 

5. Hasil monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan pembangunan 

belum sepenuhnya dapat digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. 

6. Masih minimnya hasil kajian/ penelitian & pengembangan yang dimanfaatkan 

dalam pengambilan kebijakan. 

7. Masih rendahnya minat ASN untuk menduduki jabatan fungsional. 

8. Keterbatasan anggaran bagi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, akibat 

kondisi bencana banjir, pandemi covid-19, laju pertumbuhan yang stagnan 

merupakan tantangan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Hal ini berakibat 

bagi kapasitas riil belanja pembangunan yang dialokasikan pada seluruh 

Perangkat Daerah dengan adanya refocusing anggaran dan penurunan penerimaan 

dana transfer dari Pusat. 

  Pada tahun 2020 dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2016-

2021, Pemerintah Kota Tanjungbalai dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang 

memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMD tersebut. Pandemi 

Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama 

bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola 

penyebaran Covid- 19, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah 

daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif 

besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri 

pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Sektor ini memiliki rantai produksi yang 

melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan 

maskapai penerbangan. Tekanan besar juga pada sistem kesehatan terutama 

pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health 

security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan 

surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. 

Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan 

pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan 
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anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat. Ketidakstabilan ekonomi 

dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian 

domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah 

menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat 

turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk 

mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi 

untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Hal 

ini juga berdampak bagi APBD dimana dilakukan refocusing anggaran belanja 

pemerintah untuk seluruh Perangkat Daerah termasuk Bappeda sehingga target yang 

telah ditetapkan tidak dapat dicapai. Hal ini sangat berdampak bagi kebutuhan riil 

perencanaan pembangunan daerah. 

  Sedangkan yang menjadi peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan fungsi 

perencanaan dan kelitbangan antara lain : 

1) Dikeluarkannya Permendagri 86 Tahun 2017 menjadi peluang dengan adanya 

dasar hukum yang kuat dalam peningkatan sinergitas dan sinkronisasi 

perencanaan dan pengendalian. 

2) Komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan sistem perencanaan dan 

dukungan database perencanaan dari perangkat daerah. 

3) Penilaian kinerja instansi yang menetapkan proporsi utama aspek perencanaan 

dan pengendalian. 

4) Pengembangan aplikasi SIPD maupun aplikasi perencanaan dari pemerintah 

pusat (SIMLARAS dan KRISNA) memudahkan pelaksanaan koordinasi dan 

sinkronisasi perencanaan pembangunan. 

5) Hasil evaluasi dan monitoring pembangunan sebagai acuan perencanaan 

pembangunan melalui pengembangan aplikasi Monitoring Center Prefer. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah memberikan peluang kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan atas otonomi dan tugas 

pembantuan dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat.  

Sementara itu, beberapa hal yang sering menjadi kendala sehingga 

berpengaruh pada progres pelaksanaan program adalah masalah koordinasi, 

keterlambatan PD dalam pemberian data dan informasi yang dibutuhkan dan 

keterbatasan kemampuan teknis aparatur perencana serta kendala teknis lainnya. 
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Rencana strategis ke depan akan sangat memperhatikan berbagai aspek  yang 

berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan pendanaan dan pelayanan di Bappeda. 

Upaya–upaya yang dilakukan seperti : peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

aparatur Bappeda dengan kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana 

antara lain ; pendidikan dan pelatihan perencanaan di daerah maupun di luar daerah; 

pemantapan akan pemahaman aparatur dan pejabat pengelola keuangan di Bappeda 

tentang tata cara dan mekanisme perencanaan pembangunan dan pengelolaan 

pendanaan juga akan dilakukan secara terus menerus melalui brainstorming di setiap 

kesempatan dan rapat-rapat staf di Bappeda serta penyusunan schedule pelaksanaan 

program/kegiatan per bidang dan penyusunan progress report setiap kegiatan. 

Berbagai upaya ini diharapkan akan lebih dapat meningkatkan kinerja pendanaan dan 

pelayanan di Bappeda pada tahun-tahun yang akan datang.  

 



37  
 

BAB III 

 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS. 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan  

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai. 

 

        Sesuai dengan Perwa no. 37 thn 2019 tentang tupoksi, dalam melaksanakan tugasnya 

Bappeda memiliki kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian 

dan pengembangan antara lain ; pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan   dan pengendalian program pembangunan serta pengkoordinasian penyusunan 

program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan. 

Tabel 3.1  Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Bappeda Kota 

Tanjungbalai. 

 

No Masalah Pokok Masalah Akar 

Masalah 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

 

Konsistensi antar dokumen 

perencanaan pembangunan 

daerah tahunan, jangka 

menengah maupun jangka 

panjang belum optimal. 

 

- Masih ditemukannya 

ketidaksesuaian/inkonsistensi 

dalam penetapan indikator 

kinerja sasaran dan program 

pada dokumen perencanaan 

tahunan, jangka menengah 

dan jangka panjang. 

 

-Masih kurangnya 

komitmen dan konsistensi 

Instansi Pelaksana Teknis 

dalam menerapkan sistem 

perencanaan yang baik 

-Belum berjalannya 

sistem  koordinasi yang 

baik antar bidang, PD 

maupun intern PD 

-Kurangnya pemahaman 

terhadap konsep 

perencanaan 

pembangunan yang 

terintegrasi & terpadu. 

- Terbatasnya skill ASN 

bidang program pada PD 

 

2. Belum optimalnya sinergitas 

antar dokumen perencanaan 

PD dan Pemerintah Kota 

dengan penganggaran dan 

pelaporan. 

 

- Masih ditemukannya 

ketidaksesuaian sinergitas  

dalam penetapan indikator 

kinerja utama  dokumen  

perencanaan RPJMD, RKPD 

dengan penganggaran dan 
pelaporan  

 

-Masih kurangnya 

komitmen dan konsistensi 

Instansi Pelaksana Teknis 

dalam menerapkan sistem 

perencanaan, 

penganggaran dan 
pelaporan yang baik 

-Keterbatasan    

kompetensi Aparatur 

Perencana  pada PD 

dalam menyusun dan 
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mensinergikan dokumen 

perencanaan, 

penganggran dan 

pelaporan. 

-Belum berjalannya 

koodinasi yang baik antar 

bidang, PD maupun intern 

PD  

- Mutasi ASN 

- Manajemen waktu &  

penentuan skala prioritas 

dalam penyelesaian 

pekerjaan belum optimal 

 

 

3. 

 
Hasil monev dan pengendalian 

perencanaan belum optimal 

digunakan dalam proses 

penyusunan dokumen 

perencanaan. 

 

- Dokumen hasil monev 

dan pengendalian belum 

sepenuhnya  dipahami 

pengambil kebijakan dan 

PD. 

- Ketersediaan anggaran 

belum memadai untuk 

mendukung kegiatan 

monev dan pengendalian 

program. 

 

 

-Kurangnya pemahaman 

terhadap regulasi terkait 

penyusunan dokumen 

perencanaan 

-Kurangnya komitmen & 

konsistensi Instansi 

Pelaksana dalam 

menyusun dok. 

perencanaan 

pembangunan 

berdasarkan hasil monev 

& pengendalian 

-Kesenjangan antara 

kebutuhan anggaran 

dengan ketersediaan 

anggaran 

 

4. 

 

-Masih terbatasnya personil 

aparatur perencana dan litbang 

yang berkompetensi  

 

-Terbatasnya penempatan 

jumlah aparatur perencana dan 

litbang yang berkompetensi. 

- Kurangnya minat ASN untuk 

menduduki jabatan Fungsional 

Perencana dan Peneliti. 

- Keterbatasan anggaran 

litbang 

-Rekruitmen dan 

penempatan pegawai 

yang belum memenuhi 

standar kebutuhan 

kuantitas dan kompetensi 

aparatur perencana & 

peneliti. 

- Kebijakan Pemerintah 

yang belum mendukung 

terbentuknya jabatan 

fungsional Perencana dan 

Peneliti di lingkungan 

Pemerintah Kota 

Tanjungbalai. 

-Kesenjangan antara 

kebutuhan anggaran 

dengan ketersediaan 

anggaran 
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5 Ketersediaan data dan 

informasi belum memadai 

untuk digunakan sebagai 

bahan perumusan rencana 

program & kegiatan  

 

-Ketersediaan data lintas 

sektor/Instansi diluar Bappeda 

belum lengkap  tersedia dan 

belum tepat waktu sesuai 

kebutuhan perencanaan 

 

-Ketergantungan data 

makro pada Instansi 

diluar Bappeda 

-Minimnya data dan 

informasi yang tersedia 

untuk kebutuhan 

perencanaan dalam 

periode jangka menengah 

dan panjang 

6. 

 

Hasil penelitian belum 

dijadikan dasar kajian dalam 

pelaksanaan pengambilan 

kebijakan 

 

Terbatasnya hasil 

penelitian/kajian yang dapat 

dijadikan dasar dalam 

penentuan program kegiatan 

yang sesuai dengan kondisi 

potensi daerah. 

Terbatasnya anggaran & 

tenaga fungsional peneliti. 

7. Belum optimalnya dukungan 

layanan perkantoran  

Belum optimalnya 

ketersediaan dukungan 

sarana/prasarana perkantoran 

-Keterbatasan anggaran 

kebutuhan pelayanan 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi 

3.2.1. Visi 

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.. 
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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. 

3.2.2. Misi 

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. 

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian   

Misi   Pemerintah Kota Tanjungbalai, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan Misi yang 

pertama, ketiga dan Misi kelima dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 

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

mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan 

publik yang prima,dengan target yang dicapai adalah sebagai berikut : 

• Konsistensi/Keselarasan antar dokumen perencanaan, RPJMD kedalam Renstra, 

RPJMD kedalam RKPD, RKPD kedalam Renja, dan kesesuaian program/kegiatan 

antar RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja. 

• Tersedianya dokumen perencanaan harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang 

berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-

nilai yang berlaku di stakeholders, dengan target kinerja 1 (satu) Dokumen LAKIP 

Pertahun dan 1 (satu) Dokumen Penetapan Kinerja. 

• Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi 

dan misi KDH, serta standar yang berlaku dengan target kinerja kesesuaian antara 

dokumen perencanaan PD (Renstra dan Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya, 

dengan target kinerja penyusunan 1 (satu) Dokumen Renja Bappeda setiap tahun. 

• Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan 

konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi, 

dengan target kinerja Tersusunnnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Tahunan. 

• Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun 

prioritas dalam mencapai target tersebut, dengan target kinerja tersusunnya 4 (empat) 

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pertahun (Evaluasi RKPD, Monev DAK, Monev 

TP dan Monev PPK). 

• Akses publik pada informasi atas suatu rencana kebijakan setelah dokumen 

perencanaan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dengan target kinerja 

diaplikasikannya Sistem Informasi Musrenbang. 

• Penyusunan dokumen perencanaan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap 

warga yang membutuhkan targetnya adalah dokumentasi hasil-hasil perencanaan 

diunggah/upload dalam Website Bappeda Kota Tanjungbalai 

• Tersedianya hasil kajian penelitian dan pengembangan yang inovatif dan aplikatif 

yang dijadikan dasar dalam penyusunan rencana program pembangunan. 
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Faktor –faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kota Tanjungbalai yang dapat 

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain : 

Tabel 3.2. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda 

 
 Visi  : Tanjungbalai Berprestasi 

No Misi Permasalahan 
Pelayanan 
Bappeda 

Faktor-Faktor 
Penghambat 

Faktor-
Faktor 
Pendorong 

Urusan perencanaan 

1. Misi 1 Konsistensi antar 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah tahunan, 

jangka menengah 

maupun jangka 

panjang belum 

optimal. 

-Masih kurangnya komitmen 

dan konsistensi Instansi 

Pelaksana Teknis dalam 

menerapkan sistem 

perencanaan yang baik 

-Belum berjalannya sistem  

koordinasi yang baik antar 

bidang, PD maupun intern PD 

-Kurangnya pemahaman 

terhadap konsep perencanaan 

pembangunan yang 

terintegrasi & terpadu. 

- Terbatasnya skill ASN 

bidang program pada PD 

 

a. Adanya Rakortek 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

di tingkat Nasional dan 

Provinsi dalam rangka 

sinkronisasi  prioritas 

pembangunan 

Nasional dan Daerah. 

b. Adanya motivasi kerja 

yang tinggi untuk 

meningkatkan kinerja 

perencanaan. 

2. 
 
 
 

 Belum optimalnya 

sinergitas antar 

dokumen 

perencanaan PD 

dan Pemerintah 

Kota dengan 

dokumen 

penganggaran dan 

pelaporan. 

 

- Masih ditemukannya 

ketidaksesuaian sinergitas  

dalam penetapan indikator 

kinerja utama  dokumen  

perencanaan RPJMD, RKPD 

dengan penganggaran dan 

pelaporan 

 

a. Adanya rakor yang 

dilaksanakan ditingkat 

Daerah. 
 

 

3. 
 
 

 Hasil monev dan 

pengendalian 

perencanaan 

belum optimal 

digunakan dalam 

proses penyusunan 

dokumen 

perencanaan. 

-Kurangnya pemahaman 

terhadap regulasi terkait 

penyusunan dokumen 

perencanaan 

-Kurangnya komitmen & 

konsistensi Instansi Pelaksana 

dalam menyusun dok. 

perencanaan pembangunan 

berdasarkan hasil monev & 

pengendalian 

-Pelaksanaan Rapat 

Koordinasi Pengendalian 

setiap triwulan untuk 

mengendalikan dan 

memantau konsistensi 

Perangkat Daerah terhadap 

perencanaan pembangunan 

-Pemantauan  perencanaan   

pembangunan   yang 
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-Kesenjangan antara 

kebutuhan anggaran dengan 

ketersediaan anggaran 

 

didukung SIPD dan Hasil 

Monev dan Pengendalian. 

-Kerjasama Pemko dengan 

tenaga ahli/PT untuk 

bersinergi dalam 

mengawal perencanaan 

sebagai pendamping 

perangkat daerah 
 

  Masih terbatasnya 

personil aparatur 

perencana dan 

litbang yang 

berkompetensi 

-Rekruitmen dan penempatan 

pegawai yang belum 

memenuhi standar kebutuhan 

kuantitas dan kompetensi 

aparatur perencana & peneliti. 

- Kebijakan Pemerintah yang 

belum mendukung 

terbentuknya jabatan 

fungsional Perencana dan 

Peneliti di lingkungan 

Pemerintah Kota 

Tanjungbalai. 

-Kesenjangan antara 

kebutuhan anggaran dengan 

ketersediaan anggaran 

 

- Adanya Peraturan  Menpan 

Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 41 tahun 2018 

Tentang Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana bagi PNS 

di Lingkungan Instansi 

Pemerintah sebagai dasar 

hukum untuk penambahan 

personil 

- Kebijakan rekruitmen 

pegawai 

4.  Ketersediaan data 

dan informasi 

belum memadai 

untuk digunakan 

sebagai bahan 

perumusan 

rencana program 

& kegiatan 

-Ketergantungan data makro 

pada Instansi diluar Bappeda 

-Minimnya data dan informasi 

yang tersedia untuk kebutuhan 

perencanaan dalam periode 

jangka menengah dan panjang 

Adanya aplikasi SIPD 

untuk pengintegrasian data 

perencanaan 

6. Urusan 

Penelitian 

dan 

Pengemba

ngan 

Hasil penelitian 

belum dijadikan 

dasar kajian dalam 

pelaksanaan 

pengambilan 

kebijakan 

Terbatasnya anggaran & 

tenaga fungsional peneliti. 

Adanya komitmen untuk 

meningkatkan jumlah 

kajian/penelitian. 

  Belum optimalnya 

kinerja dukungan 

layanan 

perkantoran 

 Terbatasnya anggaran untuk 

mengoptimalkan kinerja 

dukungan layanan 

perkantoran 

Tersedianya fasilitas sarana 

dan prasarana perkantoran 

yang memadai 

 

 

 



44  
 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara 

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai 

dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Bappenas. Telaahan keterkaitan 

sasaran Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut : 

Tujuan Bappenas : 

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat 

kemajuan Indonesia 

2.  Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan 

3.  Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif   

dan Efisien 

Sasaran Strategis : 

 SS-1:Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional 

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. 

a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat 

b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat 

 

Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Persentase Perencana yang Memenuhi 

Standar Kompetensi : 

SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan Nasional. 

SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner Persentase kinerja.   

Pengendalian Pembangunan Nasional terdiri dari : 

• Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat 

• Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 

• Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan 

Nasional yang dijalankan oleh K/L. 

• Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas. 

• Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional 

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, kementerian PPN/Bappenas 

bertanggunjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses 

perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari daerah hingga tingkat Nasional. 
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Melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, 

memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, 

dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah. Agar penyusunan rencana 

dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang bekualitas, 

maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi 

kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana 

serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan 

pembangunan saja tetapi  juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan 

pembangunan diberbagai bidang. 

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan 

koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para 

pemangku kepentingan  (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun 

lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan 

Renstra Kementerian PPN/Bappenas agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai. 

Disamping menelaah Renstra Kementrian PPN/Bappenas maka perlu ditunjang pula 

dari hasil telaahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Untuk mewujudkan visi 

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat”  dan Misi ke-2 “Mewujudkan 

Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang 

bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang 

beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang 

kuat serta harmonis”, maka upaya mendukung pencapaian visi dan misi ke-2 ini dalam 

urusan perencanaan pembangunan ditetapkan tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi 

Sumatera Utara periode tahun 2019-2023 adalah “Meningkatkan Tata Kelola 

Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan capaian keberhasilan indikator tujuan 

“Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah”  

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran jangka menengah periode tahun 2019-

2023 yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan 

Daerah”. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dengan 3 indikator sebagai berikut : 

1. Tingkat Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 

2. Tingkat Konsistensi Program RKPD ke dalam Penjabaran APBD 

3. Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah 
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 Meningkatkan 

Tata Kelola 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

 

Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

1. Meningkatkan 

kesesuaian dokumen 

perencanaan dengan 

pelaksanaan 

pembanguanan 

2. Meningkatkan 

kesesuaian prioritas 

pembangunan 

Kabupaten/Kota 

dengan Provinsi 

Sumatera Utara 

3. Meningkatkan Sistem 

aplikasi berbasis IT 

yang digunakan dalam 

prose perencanaan 

1. Integrasi 

Perencanaan 

2. Optimalisasi 

Teknologi 

Informasi 

3. Sinkronisasi 

Prioritas 

Pembangunan 

4. Sistem tatakelola 

pemerintahan dan 

reformasi Birokasi 

perencanaan 

Meningkatnya 

kualitas dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

1. Meningkatkan 

konsistensi RKPD 

dengan RPJMD dan 

Renstra Perangkat 

Daerah 

2. Meningkatkan 

ketesediaan dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

1. Konsistensi 

Dokumen 

perencanaan 

tahunan dengan 

RPJMD dan 

Renstra 

2. Penggandaan 

Dokumen 

Meningkatnya 

kapasitas 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

1. Meningkatnya ASN 

yang memiliki 

Kompetensi 

2.  Meningkatkan 

partisipasi publik 

dalam proses 

perencaaan 

1. Diklat SDM 

Perencana 

2. Forum Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Meningkatnya 

dukungan layanan 

manajemen 

perkantoran 

1. Meningkatkan 

Perencanaan dan 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

yang tepat waktu 

2. Meningkatkan 

pemenuhan sarana dan 

prasarana kerja 

1. Pelaporan tepat 

waktu 

2. Terpenuhinya 

sarana dan 

prasarana kerja 

 

Keseluruhan hasil review Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai terhadap Renstra Bappeda 

Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Bappenas terangkum di dalam Tabel berikut ini :  
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Tabel 3.3. Komparasi Sasaran  Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai Terhadap  

Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Bappenas. 
    

No 

Sasaran  

Renstra Bappeda Kota 

Tanjungbalai 

Sasaran  

Renstra Bappedasu  
Sasaran Renstra Bappenas 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya kualitas 

perencanaan pembangunan 

daerah 

- Meningkatnya 

kualitas perencanaan 

pembangunan 

daerah 

- Meningkatnya 

kapasitas 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

- Meningkatnya 

kualitas dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

Terwujudnya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergi 

perencanaan pembangunan 

nasional Indeks Perencanaan 

Pembangunan Nasional.  

2. Meningkatnya kualitas  

pengendalian dan evaluasi 

perencanaan pembangunan 

daerah  

Meningkatnya kualitas 

perencanaan 

pembangunan daerah 

Terwujudnya efektivitas 

pengendalian pembangunan 

Nasional 

3. Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

pengelolaan keuangan, 

kepegawaian dan 

administrasi umum  

Bappeda 

Meningkatnya 

dukungan layanan 

manajemen 

perkantoran  

Terwujudnya kebijakan 

pembangunan nasional yang 

visioner Persentase kinerja 

Pengendalian Pembangunan 

Nasional Persentase Kinerja 

Pengendalian Pembangunan 

Pusat 

4. Meningkatnya kualitas 

penelitian dan 

pengembangan  

  

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

 

a. Telaahan RTRW 

RTRW disusun sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan 

daerah diantaranya; RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, RKPD, Renstra, 

Renja dan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen RTRW sangat berpengaruh 

terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah dan menjadi 

pertimbangan investor untuk mengembangkan investasinya terkait jaminan kepastian 
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hukum. RTRW merupakan matra spasial pembangunan daerah dan disusun dengan 

memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup 

perencanaan ruang darat, laut, dan udara. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 

tentang RTRW Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2023 memuat pengaturan 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, 

yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dalam jangka waktu 

20 tahun. Dokumen RTRW  

Adapun Tujuan penataan ruang Kota Tanjungbalai, yaitu : 

“MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI SEBAGAI KOTA TEPIAN SUNGAI 

DENGAN PERDAGANGAN DAN JASA SERTA INDUSTRI BERSKALA 

REGIONAL YANG RELIGIUS NYAMAN, AMAN, PRODUKTIF DAN 

BERKELANJUTAN”. 

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan 

ruang Kota Tanjungbalai meliputi : 

a. Peningkatan fungsi pusat pelayanan kota; 

b. Pengembangan sarana dan prasarana kota; 

c. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung; 

d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 30 (tiga puluh) % dari luas wilayah 

kota; 

e. Pengembangan kawasan budidaya; 

f. Penataan dan pengelolaan ruang untuk sektof informal; 

g. Penetapan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, 

dan hankam; 

h. Pengembangan dan peningkatan kawasan industri; 

i. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana; 

j. Pengembangan wilayah beserta sarana dan prasarana umum lainnya bernuansa 

religius; dan 

k. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara. 

 

 

 

 

 

 

Arahan Pemanfaatan Ruang  
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Salah satu fungsi RTRW Kota Tanjungbalai adalah sebagai acuan bagi pemerintah 

daerah dalam menyusun dan melaksanakan program 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun 

dan program tahunan. Indikasi program pembangunan tersebut merupakan penjabaran 

kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan  ke dalam program-program 

pembangunan. 

Keselarasan tugas dan fungsi Bappeda Kota Tanjungbalai dalam 

menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang dilakukan melalui perumusan 

perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan 

kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk didalamnya aspek daya dukung dan daya 

tampung lingkungannya. Tugas Bappeda Kota Tanjungbalai dalam menjaga keselarasan 

perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang 

mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kota. 

Bappeda Kota Tanjungbalai berkoordinasi dengan Dinas PU dan Penataan Ruang 

untuk mensinkronkan pembangunan dan rencana tata ruang dan pemanfaatan Rencana 

Tata Ruang Kota dikaitkan dengan penyusunan program dan kegiatan. 

Faktor penghambat dalam pengkoordinasian penataan ruang secara umum, yang 

dirumuskan dokumen RTRW belum sepenuhnya digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pembangunan. Sebagai faktor pendukung terkait implikasi RTRW dalam 

pelayanan Bappeda yaitu adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Walikota Tanjungbalai 

nomor 37 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai dimana Bappeda 

memiliki fungsi koordinasi data dan informasi perencanaan tata ruang; fasilitasi dan 

koordinasi kerjasama teknis penataan ruang; pemberian konsultasi dan bimbingan teknis 

perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang; serta penyiapan bahan koordinasi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penataan ruang. 

 

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 

dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga 

dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam 
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penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program 

yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan 

Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta 

penyusunan kebijakan dan program pemerintah. 

Analisa Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (TPB/SDGs), kondisi daya dukung dan 

daya tampung Kota Tanjungbalai dikaitkan dengan kapasitas fiskal daerah, maka KLHS 

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tanjungbalai yang harus 

diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Tanjungbalai dengan target pencapaian  sebagai berikut: 

a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana; 

b. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi  (food, water and energy security); 

c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perluasan kesempatan berusaha; 

d. Peningkatan kualitas dan gaya hidup sehat, sejahtera serta bebas dari kecacatan; dan 

e. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup 

2. Mendorong peran para pihak dalam pencapaian TBP di Kota Tanjungbalai; 

3. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan 

guna pencapaian TPB. 

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDA memiliki faktor-

faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Faktor 

penghambat terkait implikasi KLHS dalam pelayanan Bappeda menyangkut kemampuan 

SDM ASN yang memahami KLHS terbatas; adanya regulasi tentang KLHS yang saling 

tumpang tindih antara Kemendagri dan KLHK. Sedangkan faktor pendukung adalah 

adanya regulasi tentang KLHS ( Undang-Undang , Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri 

) yang menegaskan kewajiban untuk penyusunan dokumen KLHS untuk setiap dokumen 

perencanaan. Sementara permasalahan yang ada menyangkut dokumen perencanaan 

pembangunan belum sepenuhnya didukung kajian KLHS. Isu strategis terkait implikasi 
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KLHS, meliputi :  

1) Tingginya alih fungsi lahan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal. 

2) Adanya pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana banjir dan kebakaran. 

(Melihat kondisi  persampahan, perilaku masyarakat, dampak letak geografis wilayah 

berada di hilir Sungai Asahan dan Sungai Silau yang senantiasa mengalirkan air disertai 

sedimentasi pasir dan  lumpur yang relatif tinggi terlebih-lebih ketika musim hujan 

tinggi di daerah hulu, diperberat dengan kondisi topografi wilayah sangat datar dan 

dipengaruhi  pasang surut air laut, sehingga pergerakan air ke laut sangat lambat 

mengakibatkan banyaknya lahan-lahan yang tergenang ) 

3) Fasilitas  infrastruktur strategis belum memadai ( fasilitas utama maupun pendukung 

utilitas perkotaan spt ; jaringan jalan/jembatan, penerangan, kesehatan/RSU, 

perdagangan dll). 

4) Angka kemiskinan masih tinggi   

 

3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam 

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang 

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan 

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika 

birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi 

dalam pembangunan. Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima 

tahun mendatang. Oleh karena itu, Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau 

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan.  

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Kota Tanjungbalai untuk lima tahun 

mendatang dengan mereview kembali factor-faktor dari pelayanan Bappeda yang 

permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari : (1) Gambaran pelayanan Bappeda; (2) 

Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) Sasaran jangka menengah dari  Renstra 

Bappedasu dan Bappeda Kota Tanjungbalai; (4) Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappeda; 

(5)Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda. Berkaitan dengan itu dapat dirumuskan isu-isu 

strategis yang dihadapi oleh Bappeda untuk lima tahun ke depan (periode 2021 - 2026) 

yaitu: 

1) Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan pembangunan. 

2) Hasil monev belum optimal digunakan dalam proses penyusunan dokumen 
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perencanaan. 

3) Hasil litbang belum optimal digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. 

4) Ketersediaan SDM yang professional dibidang perencanaan dan kelitbangan. 

5) Keterbatasan anggaran dan kondisi pandemi covid-19. 

6) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan 

serta mudah diakses. 

7) Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar 

wilayah belum optimal. 

8) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai 

dari SIPD, e-budgeting dan e-monev sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat 

dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, 

transparan, efektif, dan efisien; 

 

Rumusan isu strategis tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek  yang dihadapi 

dalam pelayanan Bappeda yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

adalah sbb : 

 

Peluang (Opportunities) 

 

1. Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi 

daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cukup pesat. 

3. Sistem dan birokrasi Pemerintah sudah tertata baik. 

4. Peraturan Perundangan yang kondusif. 

5. Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan penganggaran 

pembangunan. 

6. Adanya Rakortek Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat Nasional dan 

Provinsi dalam rangka sinkronisasi  prioritas pembangunan Nasional dan Daerah. 

 

Ancaman (Threats) 

 

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan 

kepentingan. 

2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) 

terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat. 

3. Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga 

keduanya belum bisa berjalan dengan sinkron dan integratif. 

4. Proses perencanaan pembangunan partisipatif belum dipahami secara merata oleh aparat 

pemerintah daerah dan kelompok masyarakat. 

5. Respon & komitmen PD dan pemangku kepentingan (stakeholders) belum memadai. 

6. Pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi masih kurang. 
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7. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan 

pembangunan daerah masih terus mengalami penyempurnaan. 

8. Tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan dan integratif di setiap 

jenjang dan tahapan perencanaan pembangunan. 

9. Kualitas aparat perencana belum merata di setiap perangkat daerah. 

Kekuatan (Strenghts) 

1. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan 

memiliki kekuatan hukum yang jelas. 

2. Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi relatif terbatas. 

3. Adanya motivasi kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja perencanaan. 

4. Fasilitas dan sarana/prasarana pendukung cukup memadai. 

 

Kelemahan (Weaknesses) 

1. Koordinasi antar bidang belum optimal. 

2. Kurangnya komitmen dan konsistensi Instansi Pelaksana Teknis dalam menerapkan 

sistem perencanaan yang baik 

3. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti bimtek/diklat teknis perencanaan. 

4. Manajemen waktu dan penentuan skala prioritas dalam penyelesaian pekerjaan belum 

optimal. 

5. Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja 

pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal 

6. Kompetensi Aparat Perencana belum memadai 

7. Ketersediaan data lintas sektor/Instansi diluar Bappeda belum optimal dan belum tepat 

waktu sesuai kebutuhan perencanaan 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 
4.1 . Tujuan Jangka Menengah Bappeda 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan 

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai 

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 

mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, 

memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk 

itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-

masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Bappeda 

adalah: 

1. Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, 

terintegratif dan aplikatif 

2. Meningkatkan tata kelola  penelitian dan pengembangan yang implementatif dan 

inovatif 

 

4.2. Sasaran Jangka Menegah Bappeda 

 

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 diukur 

dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah 

ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, 

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

ditetapkan. Sasaran Bappeda Tahun 2021-2026 adalah: 

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan 

pembangunan daerah 

2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan 

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan 

administrasi umum Bappeda. 

 

Selanjutnya Uraian sasaran strategis Bappeda berdasarkan tujuan beserta indikatornya tertuang pada 

Tabel 4.1. Sasaran Bappeda Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026: 
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Tabel 4.1  

TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA  

KOTA TANJUNGBALAI 

         

NO TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

TUJUAN/SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Meningkatkan 

tata kelola 

perencanaan  

pembangunan 

daerah yang 

komprehensif, 

terintegrasi dan 

aplikatif 

   

 

 

 

 

 

  

Persentase  

kualitas 

perencanaan  

pembangunan 

daerah yang 

komprehensif, 

terintegrasi 

dan aplikatif  

 

100 % 100 % 100 % 

 

 

 

 

 

  

100 % 100 % 

  1. Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan, 

pengendalian 

dan evaluasi 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

1.1 Cakupan 

ketersediaan  

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah  

(RPJPD, 

RPJMD, 

RKPD) yang 

ditetapkan 

dengan 

Perda/Perwa 

secara tepat 

waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

   1.2 Penjabaran 

konsistensi 

program 

RPJMD ke 

dalam RKPD 

100% 100% 100% 100% 100% 

   1.3 Capaian hasil 

Evaluasi 

dokumen 

rencana 

(RPJMD/RKP

D) yang 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 
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2. Meningkatkan 

tata kelola 

penelitian dan 

pengembangan 

yang 

implementatif 

dan inovatif 

 2. 

 

Persentase 

penelitian dan 

pengembanga

n yang 

implementatif 

dan inovatif 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 2.Meningkatnya 

kualitas 

penelitian dan 

pengembangan  

2,1 

 

Persentase 

kebijakan 

inovasi yang 

diterapkan 

daerah 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

  2.2 Persentase 

pemanfaatan 

hasil 

kelitbangan 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 
3.Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

pengelolaan 

keuangan, 

kepegawaian dan 

administrasi 

umum Bappeda 

 

3.1 

 

Nilai LAKIP 

Bappeda 

 

BB BB BB BB BB 

Sumber data : Pengolahan data Bappeda 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah strategi dan kebijakan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Tanjungbalai yang selaras 

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rancangan program prioritas dalam rancangan 

awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda Kota Tanjungbalai 

menunjukkan bagaimana cara Bappeda Kota Tanjungbalai mencapai tujuan, sasaran 

jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD 

yang menjadi tugas dan fungsi di Bappeda Kota Tanjungbalai. Strategi dan kebijakan 

dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan di Bappeda bagi 

setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi di Bappeda . 

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan ke dalam serangkaian 

kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan bagaimana strategi tersebut 

menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Suatu strategi secara spesifik dapat 

dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran. Strategi dirumuskan berdasarkan 

hasil analisis gambaran pelayanan di Bappeda , hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan 

dan sasaran jangka menengah Bappeda. 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan 

untuk melaksanakan strategi yang dipillih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat mengkaitkan strategi kepada sasaran 

secara lebih rasional, memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan bersifat 

operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas agar tidak 

bertentangan dengan peraturan perundangan dan melanggar ketentuan umum. Pernyataan 

strategi dan kebijakan serta keterkaitannya dengan visi, misi KDH, tujuan dan sasaran 

terangkum di dalam tabel 5.1 berikut ini: 
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Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan terkait dengan Visi dan Misi 

Kota Tanjungbalai. 

Visi  Kota Tanjungbalai : ”  

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

mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan 

pelayanan publik yang prima, 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

1.Meningkatkan 

tata kelola  

perencanaan   

pembangunan 

daerah yang 

komprehensif, 

terintegrasi dan 

aplikatif 

 

1. Meningkatnya 

kualitas  perencanaan, 

pengendalian dan 

evaluasi perencanaan 

pembangunan daerah  

1.1.1 Pemanfaatan 

teknologi  

informasi berbasis 

aplikasi  dalam 

proses penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

1.1.1.1. Mengintegrasi

kan sistem 

informasi 

perencanaan 

internal maupun 

eksternal 

Bappeda  

 

  1.1.2 Meningkatkan 

keselarasan dan 

keterkaitan antar 

dokumen  

perencanaan 

pembangunan 

berbasis potensi 

dan kondisi daerah 

 

1.1.1.2. Meningkatkan 

konsistensi dan 

keterpaduan 

antar dokumen 

perencanaan 

yang disusun 

berdasarkan 

prioritas dan 

kebutuhan 

daerah dan  

sesuai azas 

kepatutan dan 

kelayakan. 

 

 

 

 1.1.3 Mewujudnyatak

an hasil 

musrenbang ke 

dalam dokumen 

perencanaan 

 

 

1.1.1.3. Meningkatkan 

persentase 

usulan/aspirasi 

masyarakat yang 

diakomodir ke 

dalam dokumen 

perencanaan 
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  1.1.4 Penguatan 

fungsi kelembagaan 

perencana melalui 

koordinasi, konsultasi 

dan sinkronisasi. 

1.1.1.4. Memantapkan 

koordinasi 

internal maupun 

eksternal 

Bappeda dalam 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah. 

  1.1.5 .Penyelesaian 

dokumen perencanaan 

sesuai dengan 

ketentuan. 

1.1.1.5. Percepatan 

penyelesaian 

dokumen 

perencanaan 

daerah yang 

tepat waktu. 

   1.1.6 Mengintegrasik

an sistem perencanaan 

pembangunan yang 

didukung  data dan 

informasi yg 

terpercaya guna 

peningkatan kualitas 

dokumen perencanaan 

dan monev. 

1.1.1.6. Pemanfaatan 

dan 

pengembangan 

sistem aplikasi 

yang mampu 

menampilkan 

informasi yang 

update dan 

akurat untuk 

kebutuhan 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

 

 

 

 

 1.1.7 Meningkatkan 

kualitas kinerja 

Perencana  

1.1.1.7. Meningkatkan 

kapasitas 

perencana dalam 

pemanfaatan TI, 

pengembangan 

instrument 

monev, 

kerjasama 

dengan 

akademisi 

sebagai tenaga 

ahli perencana, 

memperkuat 

SOP. 
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2. Meningkatkan 

tata kelola 

penelitian dan 

pengembangan 

yang 

implementatif 

dan inovatif 

 

2. Meningkatnya 

kualitas penelitian 

dan pengembangan  

 

1.1.8 Mempertajam 

fokus penelitian, 

pengembangan dan 

rekayasa yang 

berorientasi pada 

kebutuhan prioritas 

masyarakat dan 

dunia usaha 

dengan roadmap 

yang jelas  

1.1.1.8. Meningkatkan 

kuantitas & 

kualitas hasil 

kajian/penelitan 

dan 

pengembangan 

yang dapat 

dimanfaatkan  

dalam 

pengambilan 

kebijakan  

  1.1.9 Optimalisasi 

Penerapan inovasi 

daerah pada PD  

1.1.1.9. Meningkatkan 

penerapan 

inovasi daerah 

yang menyeluruh  

 3. Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

pengelolaan 

keuangan, 

kepegawaian dan 

administrasi umum  

Bappeda 

1.1.10 Optimalisasi 

kualitas 

penyelenggaraan 

sistem 

akuntabilitas 

kinerja 

1.1.1.10. Penguat

an peran atasan 

langsung dalam 

pembinaan 

disiplin aparatur 

  1.1.11 Optimalisasi 

pelaporan 

keuangan Bappeda 

yang tepat waktu 

1.1.1.11. Integras

i system “reward 

and punishment” 

internal Bappeda 

dalam 

pembinaan 

kapasitas sumber 

daya aparatur 

  1.1.12 Optimalisasi 

pendataan  asset 

Bappeda dengan 

baik 

1.1.1.12. Penguat

an 

penyelenggaraan 

anjab dan SAKIP 

 

 

 1.1.13 Optimalisasi 

prosedur kerja 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

1.1.1.13. Penguat

an 

penyelenggaraan 

SOP pelayanan 

adm perkantoran 

serta peningkatan 

kepedulian pada 

penghematan 
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  1.1.14 Optimalisasi 

pemanfaatan 

sarana dan 

prasarana aparatur 

1.1.1.14. Penguat

an akuntabilitas, 

pemanfaatan 

sarana dan 

prasarana 

aparatur 

Sumber: Pengolahan data di Bappeda  
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. 

 

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas 

dan fungsi PD. Rencana program beserta indikator keluaran dan pagu per PD yang 

tercantum di dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya dijabarkan oleh PD ke dalam 

rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang didasarkan atas strategi dan 

kebijakan jangka menengah PD.  

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan 

indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat 

yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat tertentu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan 

akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD. 

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis 

layanan yang diberikan oleh PD. Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran  dan pendanaan indikatif Bappeda Kota Tanjungbalai Tahun 2021-

2026 dirangkum pada tabel 6.1 berikut ini: 
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BAB  VII 

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA 

 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. 

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah 

indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. Indikator kinerja Bappeda Kota Tanjungbalai yang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel 7.1 berikut ini: 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

         

No. 

Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome)/Kegiatan 

(Output) 

Kondisi 

Kinerja 

Pada Awal 

Periode 

RPJMD   

Tahun-

2021 

Target Kinerja Setiap Tahun 
Kondisi 

Kinerja 

pada 

Akhir 

periode 

RPJMD 
Tahun- 

2022 

Tahun- 

2023 

Tahun- 

2024 

Tahun- 

2025 

Tahun- 

2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Tersedianya dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

yang tepat sasaran 

(RPJPD, RPJMD, 

RKPD, Renstra, Renja) 

 

 

100 % 

 

 

100 %   100% 100% 100% 100% 100% 

2 Tingkat penjabaran 

konsistensi program 

RPJMD kedalam 

Renstra 

100% 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

3 Tingkat penjabaran 

konsistensi program 

Renstra kedalam RKPD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Tingkat penjabaran 

konsistensi program 

RKPD kedalam Renja 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Tingkat penjabaran 

konsistensi program 

Renstra kedalam Renja 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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6 Persentase hasil 

evaluasi RKPD yang 

diitindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Persentase PD yang 

difasilitasi dalam 

penerapan inovasi 

daerah 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

8 Persentase kebijakan 

inovasi yang diterapkan 

daerah 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

9 Persentase 

implementasi rencana 

kelitbangan 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

10 Persentase pemanfaatan 

hasil kelitbangan 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

11 Nilai LAKIP Bappeda B B BB BB BB BB BB 

12 Persentase Disiplin 

pelaporan SKP ASN 

Bappeda 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 



BAB VIII 

PENUTUP 

 Renstra Bappeda mengetengahkan sasaran dan tujuan kebiajkan Bappeda yang akan 

dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan isu-isu strategis di Bappeda 

serta identifikasi potensi, permasalahan pelayanan dan pendanaan di Bappeda. Kebijakan 

yang sudah ditetapkan dituangkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan 

yang diharapkan akan dapat mengatasi persoalan dan mengarah pada pencapaian tujuan. 

 Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Tanjungbalai periode 2021-2026 

sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan pendanaan serta 

komitmen pimpinan dan semua staf Bappeda Kota Tanjungbalai. Renstra ini harus 

dijadikan acuan bagi bidang-bidang di Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi 

dalam rangka peningkatan kinerja lembaga maupun kinerja aparatur 

 Akhirnya harapan ke depan Rencana Strategis Bappeda Kota Tanjungbalai dapat 

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan dan kerangka pendanaan 

setiap tahun yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya 

good governance. 

 

 

Tanjungbalai,   2021 

KEPALA BAPPEDA KOTA TANJUNGBALAI 

 

Ir.AHMAD SOLIHIN, MM 

NIP. 19680822 199503 1 002 
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