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ARTI LAMBANG 
 

Perisai bersudut delapan melambangkan perisai kemerdekaan, 

berisi : 
a. Pita suci pengabdian daerah 

b. Dua bambu runcing, kepahlawanan mempertahankan 
kemerdekaan 

c. Bintang bersinar lima, bintang ideologi Negara 

Pancasila. 
 

Perisai inti, merupakan sumber kekuatan daerah dalam mengisi 
kemerdekaan, berisikan : 

a. Kepala dengan tonggak lima melambangkan kota yang 
berjiwa Pancasila 

b. Kapal, derek/kran melambangkan kota pelabuhan dan 

perdagangan 
c. Pabrik dan roda melambangkan kota industri 

d. Ikan melambangkan kehidupan nelayan 
e. Tunas Kelapa, melambangkan sumber perdagangan 

yang terus meningkat 

f. Kulit kerang berisi balai, melambangkan istilah kota 
kerang dan kebudayaan daerah.   
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

 

 Terlebih dahulu marilah kita Panjatkan segala puji dan rasa 

syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia Nya kita semua 

senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai 

Tahun 2005-2025 ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah 

dokumen perencanaan secara periodik dalam jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun. 

 

 Pembangunan Jangka Panjang Kota Tanjungbalai Tahun 

2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya 

untuk mencapai tujuan pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun 

mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Pemerintah Kota 

Tanjungbalai untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-

langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya, lingkungan 

hidup dan kelembagaannya sehingga Pemerintah Kota Tanjungbalai 

dapat mengejar ketertinggalannya dan mempunyai posisi yang sejajar 

serta daya saing yang kuat. 

 

 Kurun waktu RPJP Kota Tanjungbalai adalah 20 (dua puluh) 

tahun, dimana pelaksanaannya RPJP Kota Tanjungbalai 2005-2025 

terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan jangka 

menengah Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahunan, yang dituangkan 

dalam RPJM Kota Tanjungbalai I Tahun 2005-2010), RPJM Kota 

Tanjungbalai II Tahun  2010-2015, RPJM Kota Tanjungbalai III Tahun 

2015-2020 dan RPJM Kota Tanjungbalai IV Tahun 2020-2025. 

  

 



 

ii 

 

RPJP Kota Tanjungbalai digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun RPJM Kota Tanjungbalai. Pentahapan rencana 

pembangunan Kota Tanjungbalai disusun dalam masing-masing 

periode RPJM Kota Tanjungbalai sesuai dengan Visi , Misi dan 

program Walikota yang terpilih secara langsung oleh rakyat, RPJM 

Kota Tanjungbalai memuat strategi pembangunan, kebijakan umum 

dan lintas sektoral, lintas wilayah serta kerangka ekonomi makro yang 

mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk 

arah kebijakan dalam rencana kerja  yang berupa kerangka regulasi 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  

 

 RPJP Kota Tanjungbalai disusun dengan mengacu kepada 

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi sesuai dengan karakteristik dan 

potensi daerah, yang selanjutnya RPJP Kota Tanjungbalai dijabarkan 

lebih lanjut dalam RPJM Kota Tanjungbalai.   

 

  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Tanjungbalai Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Kota Tanjungbalai periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan 

dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi 

seluruh pelaku pembangunan di dalam mewujudkan cita-cita dan 

tujuan kita semua sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan 

yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh 

pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling 

melengkapi satu dengan yang lainnya  di dalam satu pola sikap dan 

pola tindak. 

 

 Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan 

Daerah tentang RPJP Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 adalah 

untuk 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam 

pencapaian tujuan masyarakat Kota Tanjungbalai, 2) menjamin 

terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi Pemerintah 
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Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, 3) menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan, 4) menjamin tercapainya penggunaan 

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, 

dan 5) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

 

 Demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 disusun untuk dapat 

menjadi pedoman dan arah pembangunan bagi penyusunan rencana 

kerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam masa 20 (dua puluh) 

tahun. 

 

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh. 

 

 

      WALIKOTA TANJUNGBALAI 

 

 

 

    Dr. H. SUTRISNO HADI, Sp.OG 
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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penyusunan 

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, Tujuan Nasional adalah 

”... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial ...”. Tujuan Nasional tersebut merupakan cita-cita 

yang mengekspresikan hakekat kehidupan berbangsa dan bernegara 

Indonesia, yang perwujudannya memerlukan upaya-upaya secara 

terencana, sistematis, komprehensif dan terintegrasi. 

 

Substansi dari pemikiran yang dikemukakan di atas, pada dasarnya 

menempatkan apa yang disebut sebagai ”pembangunan nasional” 

pada posisinya yang penting dan strategis; sebagai instrumen guna 

memfasilitasi terwujudnya keinginan dan atau harapan-harapan 

obsesif bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Tujuan 

Nasional dimaksud. Sehubungan dengan pembangunan nasional 

tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional 

menegaskan bahwa, pembangunan nasional diselenggarakan 

berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta 
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kemandirian dengan menjaga kesinambungan, kemajuan dan 

kesatuan nasional. 

 
Esensi pembangunan pada umumnya, dan pembangunan nasional 

pada khususnya, mengandung makna sebagai perubahan yang 

disengaja (intended change) atau perubahan yang direncanakan 

(planned change) untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. 

Ini berarti bahwa, pembangunan umumnya atau pembangunan 

nasional pada khususnya merupakan suatu proses rekayasa sosial 

dan teknis (social and technical engineering), yang dimaksudkan 

sebagai tindakan interventif untuk mengatasi masalah dan atau 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.  

 

Dinamika pembangunan mencerminkan upaya-upaya konstruktif dan 

produktif terutama dari sisi peran pemerintah untuk memanfaatkan 

seoptimal mungkin berbagai potensi sumber daya yang tersedia. Hal 

ini berarti pembangunan membutuhkan suatu tata rencana yang 

tepat dan realistik untuk mengarahkan perubahan-perubahan dalam 

masyarakat menuju pencapaian tujuan sebagaimana diharapkan. 

Dalam konstelasi perencanaan pembangunan nasional sesuai 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka tata rencana yang 

dibutuhkan itu disyaratkan disusun secara hirarkhis, diawali dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja 

Tahunan. 
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Pemerintah Kota Tanjungbalai mempunyai tugas dan tanggung jawab 

yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di Kota 

Tanjungbalai, lazim disebut pula sebagai pembangunan daerah. 

Sehubungan dengan ini, Bab VII Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan 

bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun 

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam 

sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan 

pembangunan daerah ini, sesuai ayat (2) dan (3) Pasal yang sama, 

disusun secara berjangka oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, meliputi: 

(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat 

dengan RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang 

memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang 

mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi; 

(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya 

disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 

penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan 

memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi; 

(c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, 

merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong 
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partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja 

Pemerintah. 

 
Bagi Kota Tanjungbalai, perencanaan pembangunan daerah 

mempunyai makna yang penting dan strategis, terutama karena 

terkait dengan             upaya-upaya pemulihan dalam berbagai aspek 

kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan 

perkapita. Dengan meletakkan dasar perencanaan pembangunan 

daerah yang tepat guna dan berdaya guna, diharapkan 

implementasinya fungsional terhadap proses pemulihan yang akan 

terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. 

 

Mencermati arahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hierarkhi 

sistem perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah 

mencerminkan hubungan yang erat satu dengan lainnya, dimana 

produk perencanaan yang berkedudukan lebih rendah harus mengacu 

pada produk perencanaan yang kedudukannya lebih tinggi. Realitas 

ini menunjukkan bahwa pada tataran daerah, RPJPD – Kota 

Tanjungbalai akan merupakan pedoman rujukan yang mengandung 

idealisasi keinginan dan harapan serta aspirasi masyarakat dan 

Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) 

tahun. 

 
Dalam kapasitasnya untuk mengakomodasi orientasi masa depan 

masyarakat dan Pemerintah Kota Tanjungbalai, RPJPD – Kota 

Tanjungbalai harus dirancang-bangun berdasarkan kondisi objektif 
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daerah, baik realitas masalah dan kebutuhannya, tantangan maupun 

karakteristik potensi yang dimiliki. Hal ini tentu tidak terlepas dari 

perspektif perencanaan yang berbasis kewilayahan dan pembangunan 

sumber daya manusia. Perencanaan berbasis kewilayahan 

mengasumsikan optimalisasi pemanfaatan keunggulan spasial dan 

potensi lokal; sementara perspektif pembangunan sumber daya 

manusia, dimaksudkan sebagai suatu proses yang mampu 

memperluas pilihan-pilihan masyarakat, sehingga kelayakan hidup 

manusia dapat ditempatkan sebagai tujuan yang tertinggi dari 

pembangunan (the ultimate end of development). Dalam rangka 

memperoleh sinergisitas pembangunan daerah yang berdaya dorong 

tinggi, maka kedua perspektif di atas akan dilihat sebagai suatu 

kesatuan yang utuh, sehingga penjabarannya bisa dilakukan secara 

komprehensif dan terintegrasi. 

 

Sesuai dengan kondisi objektif daerah saat ini, maka melalui RPJPD – 

Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 ini, diharapkan dapat: 

Pertama : mewujudkan tatanan masyarakat Tanjungbalai yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai 

basis moral yang diperlukan bagi pembangunan 

masyarakat yang berbudaya, beradab dan dinamis. 

 

Kedua : mewujudkan dan terus memelihara kerukunan, 

keamanan dan kedamaian di Kota Tanjungbalai guna 

mencapai stabilitas sosial dan keamanan yang 
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berkelanjutan sebagai prasyarat kondisional bagi 

pembangunan daerah. 

 

Ketiga : mewujudkan tatanan masyarakat Tanjungbalai yang 

maju dan mandiri, disertai dukungan pemerintahan 

daerah yang kuat, bersih dan berwibawa sebagai 

pencerminan kualitas intelektual dan karakteristik 

masyarakat Tanjungbalai yang diperlukan untuk 

mendukung dinamika pembangunan daerah. 

 

Keempat : mewujudkan tatanan masyarakat Tanjungbalai yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi 

baik dalam konteks interaksi sosial, politik maupun 

ber-pemerintahan.      

 

Kelima : mewujudkan Kota Tanjungbalai sebagai Kota 

Pelabuhan, Industri, Perdagangan, Pendidikan dan 

Pariwisata. 

 

1.2. Pengertian 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Tanjungbalai adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

yang merupakan penjabaran dari tujuan Nasional yang tercantum 

dalam pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk 
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masa 20 tahun ke depan yang dimulai dari tahun 2005 sampai 

dengan 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kota 

Tanjungbalai. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJP  

Maksud disusunnya RPJP Kota Tanjungbalai antara lain : (1) 

memberikan arah dan pedoman bagi jajaran Pemerintahan Kota 

dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Daerah melalui Forum Musyawarah Pembangunan Daerah secara 

berjenjang; (2) memberikan pedoman bagi jajaran Pemerintah dan 

DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan 

yang nantinya tertuang didalam RPJM Daerah; (3) menentukan 

proyeksi pembangunan daerah untuk kurun waktu dua puluh tahun 

ke depan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam rangka 

mencapai cita-cita pembangunan nasional dan daerah. 

 

Adapun tujuan disusunnya RPJP Kota Tanjungbalai adalah (1) 

mengidentifikasi, menganalisis dan memprediksi kondisi umum 

daerah, baik berupa sumberdaya alam, ekonomi, SDM, sarana-

prasarana, maupun sosial budaya dan pemerintahan; (2)merumuskan 

visi, misi dan arah pembangunan Kota Tanjungbalai dalam jangka 

panjang 20 tahun ke depan untuk kesinambungan pembangunan 

kota.  
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1.4. Landasan Hukum Penyusunan RPJP 

Landasan ideal RPJP Kota Tanjungbalai adalah Pancasila dan UUD 

1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh 

ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 

20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Asahan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
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Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4437); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4700); 

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 4023); 

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262); 

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385); 
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12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara RI 

Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4526); 

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 4614); 

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 

16. Surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tahun 2005 

tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM 

Daerah Kabupaten/Kota 

17. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 050/01/2006 tanggal 6 

Maret 2006 tentang RPJM Kota Tanjungbalai Tahun 2006-2011. 
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1.5. Sistematika 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tanjungbalai Tahun              

2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

BAB II : Kondisi Umum Daerah 

BAB III : Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah 

BAB IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka 

Panjang Tahun 2005-2025 

BAB V : Penutup 

 

1.6. Tahapan Penyusunan 

Penyusunan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 melalui 

proses pembahasan draft atau rancangan konsep awal. Pembahasan 

pada tahap ini bersifat eksploratif, akademis, partisipatif dan 

demokratis, berupa focus group discussion, seminar maupun 

musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan 

seluruh pelaku pembangunan daerah. 

 

Berbagai konsep dan pendapat yang berkembang dalam pembahasan 

tahap awal diatas kemudian dikompilasi dan disempurnakan 

berdasarkan pemilahan isu-isu strategis dan program prioritas. Proses 

ini menghasilkan draft akhir berupa konsep RPJPD. Selanjutnya 

Pemerintah Kota Tanjungbalai berinisiatif mengajukannya kepada 
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DPRD Kota Tanjungbalai untuk disyahkan sebagai Peraturan Daerah 

tentang RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025. 

 

1.7. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan 

Lainnya 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar Pemerintah 

Kabupaten/Kota  menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Dokumen rencana jangka panjang (20 tahun) yang berisikan, kondisi 

umum, visi dan misi pembangunan daerah dan arah pembangunan 

jangka panjang. Sedangkan dokumen perencanaan jangka menengah 

(5 tahun) disesuaikan dengan masa waktu Kepala Daerah terpilih, 

yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah. 

RPJPD Kota Tanjungbalai mempunyai kedudukan sebagai kerangka 

dasar pengelolaan pembangunan dalam jangka panjang, yang 

merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Tanjungbalai. 

RPJPD Kota Tanjungbalai ini disusun berdasarkan arahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJP Provinsi 

Sumatera Utara yang berfungsi mengarahkan penyelenggaraan 

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat bagi seluruh pelaku pembangunan (Pemerintah Kota, 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dunia usaha dan seluruh 

komponen masyarakat) guna menumbuhkembangkan keserasian 

dalam pembangunan.  

Sebagai penjabaran RPJMD, Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), 

diwajibkan menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 

berisikan gambaran umum, tugas, pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan 

dan strategi kebijakan program-program serta kegiatan indikatif 

sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Renstra SKPD, dijabarkan 

untuk program tahunan yang disebut Rencana Kerja SKPD (Renja-

SKPD) yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

tahunan. Renja-SKPD yang telah disusun, dirangkum menjadi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berisikan prioritas 

pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro daerah, arah 

kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD, serta lintas 

kewilayahan. 

Keterkaitan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan 

dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dikemukakan 

sebelumnya, dapat dilihat pada bagan berikut : 
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BAB  2 

KONDISI UMUM DAERAH 

 

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kota Tanjungbalai 

Sejarah Kerajaan Asahan dimulai dengan penobatan raja pertama 

kerajaan tersebut yang berlangsung meriah disekitar Kampung 

Tanjung. Peristiwa penabalan raja pertama Kerajaan Asahan 

tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 27 Desember 1620, dan 

tanggal 27 Desember kemudian ditetapkan sebagai “Hari Jadi Kota 

Tanjungbalai” dengan surat keputusan DPRD Kota Tanjungbalai 

Nomor : 4/DPRD/TB/1986 tanggal 25 Nopember 1986. 

Mengenai asal-usul nama Kota Tanjungbalai menurut cerita rakyat 

bermula dari sebuah kampung yang ada disekitar ujung tanjung di 

muara sungai silau dan aliran sungai asahan. Lama kelamaan balai 

yang dibangun semakin ramai disinggahi karena tempatnya yang 

strategis sebagai bandar kecil tempat melintas ataupun tempat 

singgah orang-orang yang ingin bepergian dari dan ke hulu sungai 

Asahan dan Silau. Tempat itu kemudian dinamai “Kampung 

Tanjung” dan orang lazim menyebutnya balai “Di Tanjung”. 

Ditemukannya Kampung Tanjung kemudian menjadikan daerah itu 

menjadi semakin ramai dan berkembang menjadi sebuah Negeri 

Bandar Niaga. Penabalan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama 

Kerajaan Asahan di Kampung Tanjung kemudian memulai sejarah 

pemerintahan Kerajaan Asahan pada tahun 1620. 
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Dalam catatan sejarah, Kerajaan Asahan pernah diperintah oleh 

delapan orang raja yang sejak raja pertama Sultan Abdul Jalil pada 

tahun 1620 sampai dengan Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah 

tahun 1933, yang kemudian mangkat pada tanggal 17 April 1980 di 

Medan dan dimakamkan di kompleks Mesjid Raya Tanjungbalai. 

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungbalai sejak didirikan 

sebagai Gementee berdasarkan Besluit G.G. tanggal 27 Juni 1917 

dengan Stbl. 1917 No. 284, sebagai akibat dibukanya perkebunan-

perkebunan di Daerah Sumatera Timur termasuk Daerah Asahan 

seperti H.A.P.M, SIPEF, London Sumatera (Lonsum) dan lain-lain, 

maka Kota Tanjungbalai sebagai kota pelabuhan dan pintu masuk 

ke Daerah Asahan menjadi penting artinya bagi perkembangan 

perekonomian Belanda. 

Dengan telah dibangun dan berfungsinya beberapa jembatan 

penyeberangan serta jalur kereta api Medan – Tanjungbalai, maka 

saat itu hasil-hasil dari perkebunan dapat lebih lancar disalurkan 

untuk di ekspor ke luar negeri melalui Pelabuhan Tanjungbalai. 

Untuk memperlancar aktivitas berbagai hasil perkebunan, 

maskapai-maskapai Belanda membuka kantor dagangnya di 

Tanjungbalai antara lain : Kantor K.P.M., Borsumeij dan lain-lain, 

maka pada abad XX mulailah penduduk bangsa Eropa tinggal 

menetap di Kota Tanjungbalai. Assisten Resident van Asahan 

berkedudukan di Tanjungbalai yang jabatannya bertindak sebagai 

Walikota dan Ketua Dewan (Voorzitter van den Gemeenteraad). 
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Sebagai kota pelabuhan dan tempat kedudukan Assisten Resident 

Tanjungbalai juga merupakan tempat kedudukan Sultan Kerajaan 

Asahan. 

Pada waktu Gementee Tanjungbalai didirikan atas Besluit G.G. 

tanggal 27 Juni 1917 No. 284, luas wilayah Gementee Tanjungbalai 

adalah 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui maklumat 

tanggal 11 Januari 1958 No. 260 daerah-daerah yang dikeluarkan 

(menurut Stbl. 1917 No. 641) dikembalikan pada batas semula, 

sehingga menjadi seluas 200 Ha. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1956, 

Lembaran Negara 1956 No. 60 nama Hamintee Tanjungbalai diganti 

dengan Kota Kecil Tanjungbalai dan jabatan Walikota terpisah dari 

Bupati Asahan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 

September 1956 No. U.P. 15/2/3. Selanjutnya dengan UU No. 1 

Tahun 1957 nama Kota Kecil Tanjungbalai diganti menjadi 

Kotapraja Tanjungbalai. 

Sementara itu tercatat pula 13 Kepala Daerah yang pernah 

memimpin Kota Tanjungbalai sejak tahun 1946 sampai sekarang 

yaitu : 

 

1. Abdullah Eteng [ 1946 – 1954 ] 

2. Rakoetta Sembiring [ 1954 – 1956 ] 

3. Dt. Edwarsyah Syamsura [ 1956 – 1958 ] 

4. Wan Wasmayuddin [ 1958 – 1960 ] 
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5. Zainal Abidin [ 1960 – 1965 ] 

6. Syaiful Alamsyah [ 1965 – 1967 ] 

7. Anwar Idris [ 1967 – 1970 ] 

8. Patuan Naga Nasution [ 1970 – 1975 ] 

9. H. Bahrum Damanik [ 1975 – 1980 ] 

10. Drs. H. Ibrahim Gani [ 1980 – 1985 ] 

11. Ir. H. Masyal Hutagalung [ 1985 – 1990 ] 

12. H. Bachta Nizar Lubis, SH [ 1990 – 1995 ] 

13. Drs. H. Abdul Muis Dalimunthe [ 1995 – 2000 ] 

14. Dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG [ 2000 – 2005 ] 

 Mulkan Sinaga sebagai Wakil Walikota 

15. Dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.OG [ 2005 – 2010 ], 

dan Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum sebagai Wakil 

Walikota. 

Dari tahun ke tahun Kota Tanjungbalai terus berkembang, para 

pendatang dari berbagai tempat dengan tujuan untuk berdagang, 

kemudian menetap di Tanjungbalai, sehingga kota ini telah menjadi 

kota yang berpenduduk padat. 

Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199 Ha. (2 Km²) 

menjadi 60 Km², kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia 

Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang 

dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per Km². 

Akhirnya Kota Tanjungbalai diperluas menjadi lebih kurang 60 Km² 

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 



 

 19 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  

Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025 

Tahun 1987, tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai 

dan Kabupaten Asahan. 

Berdasarkan SK Gubsu No. 146.1/3372/SK/1993 tanggal 28 Oktober 

1993 desa dan kelurahan telah dimekarkan menjadi bertambah 5 

desa dan 7 kelurahan persiapan sehingga menjadi 19 desa dan 11 

kelurahan di Kota Tanjungbalai. 

Dengan keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungbalai 

Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang 

pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Nomor 3 Tahun 

2006 tanggal 22 Pebruari tentang pembentukan Kelurahan Pantai 

Johor di Kecamatan Datuk Bandar, maka wilayah Kota Tanjungbalai 

menjadi 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Adapun Kecamatan yang 

ada di Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut : 

1. Kecamatan Datuk Bandar 

 -   Kelurahan Sijambi 

 -   Kelurahan Pahang 

 -   Kelurahan Sirantau 

 -   Kelurahan Gading 

 -   Kelurahan Pantai Johor 

 

2. Kecamatan Datuk Bandar Timur 

 -   Kelurahan Pulau Simardan 

 -   Kelurahan Semula Jadi 

 -   Kelurahan Selat Tanjung Medan 

 -   Kelurahan Selat Lancang 
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 -   Kelurahan Bunga Tanjung 

 

3. Kecamatan Tanjungbalai Selatan 

 -   Kelurahan Tanjungbalai Kota I 

 -   Kelurahan Tanjungbalai Kota II 

 -   Kelurahan Indra Sakti 

 -   Kelurahan Pantai Burung 

 -   Kelurahan Karya 

 -   Kelurahan Perwira 

 

4. Kecamatan Tanjungbalai Utara 

 -   Kelurahan Tanjungbalai Kota III 

 -   Kelurahan Tanjungbalai Kota IV 

 -   Kelurahan Sejahtera 

 -   Kelurahan Mata Halasan 

 -   Kelurahan Kuala Silo Bestari 

 

5.  Kecamatan Sei Tualang Raso 

 -   Kelurahan Sei Raja 

 -   Kelurahan Pasar Baru 

 -   Kelurahan Muara Sentosa 

 -   Kelurahan Sumber Sari 

 -   Kelurahan Keramat Kubah 

 

6.  Kecamatan Teluk Nibung 

 -   Kelurahan Pematang Pasir 

 -   Kelurahan Perjuangan 
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 -   Kelurahan Sei Merbau 

 -   Kelurahan Beting Kuala Kapias 

 -   Kelurahan Kapias Pulau Buaya 

 

2.2. Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu daerah yang berada di 

kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kota 

Tanjungbalai berada pada 2º58’00” Lintang Utara, 99º48’00” Bujur 

Timur dengan ketinggian 0 – 3 m dari permukaan laut. 

 

Kota Tanjungbalai memiliki area seluas 6.052,90 Ha (0,08 persen 

dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara) yang terdiri dari 6 

Kecamatan dan 31 Kelurahan defenitif. Kota Tanjungbalai di 

kelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan, dimana sebelah Utara 

berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, di 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat 

Kabupaten Asahan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Simpang Empat dan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, serta 

di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang  

Kabupaten Asahan. 

 
Seperti daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera 

Utara, Kota Tanjungbalai termasuk daerah yang beriklim tropis. 

Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan 

musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai 
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dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada 

bulan terjadinya musim. 

 

Berdasarkan catatan Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) 

Kota Tanjungbalai, pada tahun 2006 terdapat 151 hari hujan 

dengan volume curah hujan sebanyak 1.887,3 mm. Curah hujan 

terbesar terjadi pada bulan Pebruari yaitu 368 mm dengan hari 

hujan sebanyak 10 hari. Sementara pada bulan April dan Mei tidak 

terjadi curah hujan. Jika dilihat dari banyaknya curah hujan yang 

turun, musim hujan terjadi pada bulan Januari – Maret dan 

September – Desember. Sedangkan musim kemarau pada bulan 

April s/d Agustus, dengan puncaknya pada bulan April dan Mei. 

 

2.3. Demografi 

Berdasarkan hasil Proyeksi, penduduk Kota Tanjungbalai Tahun 

2006 berjumlah 158.290 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-

rata sebesar 2.615 jiwa per Km², terdiri dari 79.443 jiwa laki-laki 

dan 78.847 jiwa perempuan, dimana penyebarannya tidak merata 

disetiap kecamatan. Pertumbuhan penduduk Kota Tanjungbalai 

meningkat menjadi 2,90% pada tahun 2006 dari 2,11% tahun 

sebelumnya, dimana rasio jumlah laki-laki lebih besar dari 

perempuan dengan perbandingan 50,19% : 49,81%. 

 
Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Datuk Bandar 

yaitu sebanyak 31.969 jiwa dengan kepadatan 1.473 jiwa/Km², 

sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan 
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Tanjungbalai Utara sebesar 17.209 jiwa dengan kepadatan 20.487 

jiwa/Km². 

 

Penduduk Kota Tanjungbalai didominasi oleh penduduk berusia 5 - 

9 tahun yang berjumlah 18.982 jiwa yang terdiri dari  9.527 laki-laki 

dan 9.455 perempuan. Sedangkan jumlah paling sedikit adalah 

penduduk berusia 60 - 64 tahun yaitu berjumlah 2.978 jiwa yang 

terdiri dari 1.495 laki-laki dan 1.483 perempuan. 

 

Penduduk Kota Tanjungbalai secara umum terdiri dari 6 (enam) 

suku yang berdasarkan persentasenya dengan gambaran sebagai 

berikut : Suku Batak (Simalungun, Toba, Mandailing, Pak-pak dan 

Karo) sebanyak 42,56%, Jawa 17,06%, Melayu 15,41%,, Minang 

3.58%, Aceh 1.11% dan lainnya 20,28%. Penduduk Kota 

Tanjungbalai sebahagian besar adalah beragama Islam                   

yaitu sebanyak 81,99 % dan yang lainnya adalah pemeluk agama 

Budha 9.07 %, Kristen Protestan 7.78 %, Kristen Khatolik 1,06 %, 

Hindu 0.08 % dan lainnya 0.03 %.  

Banyaknya pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota 

Tanjungbalai pada tahun 2006 adalah sebanyak 1.159 orang yang 

terdiri dari laki-laki 486 orang dan Perempuan 673 orang dan 

jumlah Pencari kerja yang telah ditempatkan sebanyak 186 orang 

yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 54 orang dan Perempuan 

sebanyak 132 orang, selanjutnya Pencari Kerja yang belum 

ditempatkan sebanyak 973 orang yang terdiri dari Laki-laki 

sebanyak 432 orang dan Perempuan sebanyak 541 orang. 
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Tingginya tingkat pengangguran terbuka merupakan tantangan 

utama pembangunan yang harus dihadapi Pemerintah Kota 

Tanjungbalai. Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2006 

mencapai 9.499 orang atau 15,80 persen dari jumlah angkatan 

kerja (Keadaan bulan Februari 2005 sampai Agustus 2006), 

sedangkan yang sudah bekerja sebesar 50.624 orang kondisi ini 

menurun dari tahun 2005 yang sebesar 57.752 orang. Angka 

pengangguran ini masih cukup besar meskipun jumlah ini telah 

berkurang sekitar 934 orang atau 8,95 persen, jika dibandingkan 

pada tahun sebelumnya yang sebesar 10.433 orang atau 15,30 

persen. Penurunan angka pengangguran yang belum signifikan ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejauh ini belum 

mampu mendorong menciptakan lapangan kerja, terutama 

lapangan kerja yang produktif. 

 

Jumlah amgkatan kerja pada tahun 2006 mencapai 60.123 orang, 

berkurang sekitar 8.062 orang jika dibandingkan dengan angkatan 

kerja tahun 2005 yang besarnya 68.185 orang. Sedangkan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2006 sebesar 60,74 persen, 

angka ini menurun 9,87 point dari tahun sebelumnya yang sebesar 

70,61 persen. 

 

2.4. Sosial Budaya 

Pembangunan sosial budaya diorientasikan pada pembentukan 

karakter masyarakat yang cerdas, sehat, terampil dan 
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berkepribadian. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia 

melalui pendidikan dan kesehatan akan melahirkan masyarakat 

yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat, penuh 

semangat dan beretos kerja tinggi. Sementara pembinaan mental 

keagamaan akan melahirkan masyarakat yang mampu 

mempertahankan jati dirinya sebagai masyarakat yang religius dan 

berbudaya dan berperadaban di tengah arus globalisasi. 

 
Harapan pembangunan sosial budaya yang digambarkan di atas 

belum dapat dicapai sepenuhnya oleh Kota Tanjungbalai. Harus 

diakui bahwa pembangunan sosial budaya, baik pendidikan, 

kesehatan, pembinaan mental keagamaan, pembinaan kelompok 

pemuda, organisasi sosial kemasyarakatan belum berjalan secara 

optimal. 

 
Kondisi sarana dan prasarana sosial dasar baik pendidikan, 

kesehatan, perhubungan, perdagangan, peribadatan, 

telekomunikasi, listrik dan air minum di Kota Tanjungbalai relatif 

masih sangat terbatas baik sisi kualitas maupun kuantitas. 

 
Di bidang pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat cukup baik, 

namun masih terbatas dan belum meratanya pendidik baik secara 

kuantitas maupun kualitas serta tingkat kesejahteraan pendidik 

yang masih rendah. Demikian juga fasilitas belajar belum memadai 

termasuk buku-buku pelajaran dan sarana penunjang lainnya. 
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Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tanjungbalai tahun 2006 

penduduk usia 7-12 tahun (kelompok SD sederajat) Kota 

Tanjungbalai tahun 2006 sebesar 98,74 persen, kemudian 

penduduk usia 13-15 tahun (kelompok SLTP sederajat) sebesar 

87,97 persen, dan penduduk usia 16-18 tahun (kelompok SLTA 

sederajat) sebesar 69,34 persen. 

 

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat sebesar 108,05 berarti 

ada sekitar 8,05 persen ada penduduk usia di bawah 7 tahun atau 

di atas 8 tahun yang masih di jenjang pendidikan SD sederajat dan 

atau ada anak berasal dari luar Kota Tanjungbalai (kabupaten jiran) 

yang bersekolah di Kota Tanjungbalai. Sedangkan Angka Partisipasi 

Kasar SLTP sederajat sebesar 95,25 persen dan Angka Partisipasi 

Kasar SLTA sederajat sebesar 69,82 persen. 

 

Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat sebesar 93,84 persen 

dan SLTP sederajat sebesar 73,57 persen sedangkan Angka 

Partisipasi Murni SLTA sederajat hanya sebesar 59,44 persen. Masih 

terdapat angka buta huruf penduduk 10 tahun ke atas di Kota 

Tanjungbalai tahun 2006 sebesar 0,97 persen. 

 

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memberantas buta 

huruf penduduk usia lanjut dengan menggalakkan pendidikan luar 

sekolah seperti program paket A, B dan C. Rata-rata lama sekolah 

di Kota Tanjungbalai tahun 2006 telah mencapai angka 8,8 tahun 
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hampir mencapai sasaran yang diharapkan yakni program wajib 

belajar 12 tahun. 

 

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kota Tanjungbalai 

berumur 10 tahun keatas terbesar adalah tamat SD/sederajat 

sebesar 31,68 persen sedang untuk perguruan tinggi masih rendah 

yaitu sebesar 2,93 persen. 

 
Jumlah murid per jenjang pendidikan pada tahun 2006 adalah 

23.933 orang murid SD/MI, 9.183 orang murid SLTP/MTs, dan 

7.354 orang murid SLTA/MA. Sedangkan ratio murid terhadap guru 

untuk SD/MI adalah 23 orang, SLTP 16 orang dan SLTA/MA/SMK 14 

orang. Hal ini secara umum menggambarkan ratio murid terhadap 

guru di Kota Tanjungbalai cukup memadai. 

 
Fasilitas belajar belum memadai dan masih terbatasnya buku-buku 

pelajaran. Jumlah sekolah untuk berbagai tingkatan adalah 

sebanyak 140 unit yang terdiri dari SD/MI 92 unit, SLTP/MTs 28 

unit dan SLTA/MA 20 unit. 

 
Tingkat kecerdasan penduduk dapat dilihat dari ijazah tertinggi 

yang dimiliki atau tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan 

Angka Sementara tahun 2006 di Kota Tanjungbalai memperlihatkan 

bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang tamat SD/sederajat 

sebesar 31,68 persen, dan yang tamat SMP/sederajat hanya 22,12 

persen, sedangkan yang tamat SMU/sederajat dan diatasnya 

sebesar 27,55 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan 
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penduduk dari sisi pendidikan masih relatif rendah. Sementara 

tidak/belum tamat SD sebesar 18,65 persen. Penyebab utama 

rendahnya tingkat pendidikan adalah faktor ekonomi yang disusul 

oleh faktor geografis. Penduduk yang tidak dapat melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi umumnya berasal dari 

keluarga kurang mampu. 

 
Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai kemampuan 

hidup sehat bagi masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan 

secara optimal. Upaya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan 

merupakan kebutuhan dasar dalam upaya peningkatan taraf 

kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan perlu 

ditingkatkan dalam rangka menuju Tanjungbalai Sehat 2010. 

 
Di bidang kesehatan, derajat kesehatan, status gizi dan kesadaran 

masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat masih rendah 

yang antara lain tercermin dari terdapatnya angka kematian bayi 

dan kurang gizi pada balita. Di samping itu, penyakit yang diderita 

oleh masyarakat pada umumnya masih berupa penyakit menular, 

penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kencing manis, 

yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam hal tenaga 

kesehatan Kota Tanjungbalai masih kekurangan tenaga medis dan 

distribusi yang tidak merata. 
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Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Tanjungbalai saat ini sebanyak 

144 unit yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah sakit, 8 unit 

puskesmas, 13 unit puskesmas pembantu, 8 unit puskesmas keliling 

dan 115 unit posyandu. Sedangkan jumlah dokter dan tenaga 

medis lainnya sebanyak 273 orang yang terdiri dari 6 orang dokter 

spesialis, 23 orang dokter umum, 9 orang dokter gigi, 165 orang 

bidan dan 35 orang perawat, 4 orang ahli gizi, 8 orang sanitasi, 7 

orang kesehatan masyarakat dan 16 orang farmasi. Kondisi ini 

masih sangat minim untuk dapat melayani kebutuhan kesehatan 

masyarakat secara optimal, terutama keberadaan dokter spesialis. 

Sedangkan untuk pelayanan KB, tercatat jumlah Pasangan Usia 

Subur (PUS) sebanyak 24.519 peserta KB aktif sebanyak 13.973 

orang dan jumlah peserta KB baru sebanyak 5.069 orang.  

 

Untuk menunjang kehidupan beragama, telah diupayakan 

pembangunan sarana peribadatan. Sampai tahun 2006 di Kota 

Tanjungbalai terdapat sarana peribadatan sebanyak 188 unit yang 

terdiri dari mesjid sebanyak 47 unit, musholla 100 unit dan gereja 

33 unit serta vihara 8 unit. Tingkat kehidupan beragama telah 

terjalin harmonisasi dalam kerangka kerukunan antar umat 

beragama. 

 
Di bidang budaya, dirasakan adanya pengaruh budaya asing yang 

tidak sesuai dengan kebudayaan nasional maupun daerah. 

Pengaruh tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan ketahanan 
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budaya dan degradasi moral antara lain ditunjukkan dengan makin 

maraknya kasus pornografi dan pornoaksi di kalangan masyarakat. 

 

Di bidang pemberdayaan perempuan, status atau peranan 

perempuan dalam masyarakat masih bersifat  sub ordinatif dan 

belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Ketidaksetaraan 

tersebut banyak terlihat di banyak sektor pembangunan antara lain 

pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, lingkungan hidup, 

ekonomi, hukum dan politik serta ketenagkerjaan. Sementara itu 

ratio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-

laki. 

Di bidang pemuda dan olahraga, masalah yang dihadapi antara lain 

rendahnya pendidikan, adanya gejala penurunan nilai-nilai moral 

dan budi pekerti, kurangnya sikap saling hormat menghormati, 

adanya                 tindakan-tindakan anarkis, merebaknya masalah 

narkoba dan kenakalan remaja serta menurunnya rasa patriotisme 

dan rasa solidaritas, lemahnya sistem pembinaan dan manajemen 

olahraga, rendahnya penghargaan terhadap olahragawan 

berprestasi, kurangnya semangat masyarakat untuk mencapai 

prestasi maksimal, baik ditingkat regional maupun nasional dan 

melemahnya sistem bapak angkat khususnya untuk cabang 

olahraga berprestasi. 

 
Angka pengangguran terbuka di Kota Tanjungbalai dari data BPS 

terakhir pada tahun 2006 sebanyak 9.499 orang. Sedangkan 

rendahnya investasi merupakan faktor dominan penyebab tingginya 
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angka pengangguran sebagai akibat dari sempitnya lapangan kerja 

sehingga orientasi pencari kerja terfokus pada bidang pemerintahan 

(PNS), disamping beberapa faktor lain seperti rendahnya kualitas 

dan produktifitas tenaga kerja, kurangnya sarana dan prasarana 

produksi dan pemasaran, kurang memadainya infrastruktur 

penunjang serta birokrasi yang tidak efisien dan belum menjamin 

terpenuhinya standar pelayanan minimum kepada masyarakat. 

 
Persoalan kemiskinan bersifat multidimensi, sehingga upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tidak semata-mata 

melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga upaya-upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, yaitu perluasan akses masyarakat 

terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan 

kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha. Selain itu upaya 

penanggulangan kemiskinan perlu diupayakan pada pemberdayaan 

masyarakat, pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan 

keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan baik pada 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan 

hasil pembangunan. Proses pemenuhan kebutuhan dasar dan 

pemberdayaan tersebut diatas perlu didukung oleh kebijakan 

ekonomi nasional dan daerah yang pro-poor termasuk pemantapan 

terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

 

2.5. Ekonomi  

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai atas dasar 

harga konstan pada tahun 2006 sebesar 3,54 persen. Hal 
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ini menunjukkan adanya penurunan bila dibandingkan 

prtumbuhan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,11 

persen. Pertumbuhan terbesar berasal dari sektor 

penggalian sebesar 13,73 persen; sektor bangunan sebesar 

6.02 persen; sektor pengaangkutan dan komunikasi 

sebesar 5,18 persen; sektor jasa-jasa sebesar 4,55 persen; 

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 

3,77 persen; sektor kelistrikan, gas dan air bersih sebesar 

3,04 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran 

sebesar 2,86 persen; dan sektor industri pengolahan 

sebesar 2,79 persen. Sementara pertumbuhan terendah 

berasal dari sektor pertanian sebesar 2,16 persen. 

2. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tanjungbalai atas dasar 

harga berlaku tahun 2006 sebesar 11,89 persen. Hal ini 

menunjukkan penurunan jika dibandinkan dengan 

pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,00 persen. 

Laju pertumbuhan per sektor berada di atas 9 persen yaitu 

pada sektor bangunan sebesar 28,77 persen; sektor 

penggalian sebesar 24,16 persen; sektor listrik, gas, dan air 

bersih sebesar 13,26 persen; sektor industri pengolahan 

sebesar 11,27 persen; sektor pengangkutan dan 

komunikasi sebesar 11,07 persen; sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9,84 persen; 

sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,57 

persen. Kecuali untuk sektor pertanian sebesar 8,24 persen 

dan sektor jasa-jasa sebesar 8, 19 persen. 
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3. Atas dasar harga konstan 2000, sektor pertanian; industri; 

perdagangan, hotel dan restoran memberikan peranan 

65,42persen. Sumbangan ketiga sektor tersebut masing-

masing 23,46 persen; 21,15 persen dan 21,81 persen. 

Sedangkan untuk sektor lain memberikan sumbangan 

sebesar 34,58 persen. Secara berurutan masing-masing 

sektor tersebut memberikan sebesar 12,34 persen sektor 

jasa; 7,63 persen sektor bangunan; 7,59 persen sektor 

pengangkutan dan komunkasi; 4,47 persen sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; 2,00 persen 

sektor penggalian serta 0,55 persen sektor listrik, gas dan 

air bersih; 

4. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif terhadap 

struktur perekonomian yang terdapat pada suatu wilayah 

biasanya analisis dilakukan dengan mengklasifikasi 

lapangan-lapangan usaha ekonomi dalam klasifikasi sektor-

sektor, yaitu: Sektor Primer, Sektor Sekunder dan Sektor 

Tersier. 

a. Sektor Primer 

 Mencakup kegiatan pertanian dan penggalian 

menyumbangkan 22,48 persen terhadap pembentukan 

total PDRB Kota Tanjungbalai berdasarkan atas dasar 

harga berlaku dengan masing-masing sebesar 20,38 

persen dan 2,10 persen; 

b. Sektor Sekunder 
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 Meliputi industri pengolahan , listrik, gas dan air 

bersih serta bangunan menyumbangkan 35,37 persen 

terhadap pembentukan total PDRB Kota Tanjungbalai 

berdasarkan atas dasar harga berlaku dengan masing-

masing 23,02 persen; 0,76 persen dan 11,59 persen; 

c. Sektor Tersier 

 Meliputi perdagangan, hotel dan restoran, 

angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan 

bangunan & jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya 

menyumbangkan 42,15 persen terhadap pembentukan 

total PDRB Kota Tanjungbalai berdasarkan atas dasar 

harga berlaku dengan masing-masing 20,07 persen; 

7,29 persen; 4,27 persen dan 10,52 persen. 

5. Struktur perekonomian di Tanjungbalai dilihat dari PDRB 

atas dasar harga berlaku di dominasi oleh sektor tersier, 

walaupun sektor tersier mengalami penurunan, dimana 

pada tahun 2000 peranannya sebesar 44,11 persen turun 

menjadi 42,15 persen pada tahun 2006. Pada tahun 2006, 

sektor sekunder peranannya masih lebih besar 

dibandingkan sektor primer yang memberikan kontribusi 

35,37 persen, sedangkan sektor primer sebesar 22,48 

persen. 

6. Demikian juga jika dilihat struktur perekonomian atas dasar 

harga konstan 2000, sektor tersier dan sekunder 

menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dari 44,11 

persen tahun 2000 pada sektor tersier meningkat menjadi 
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45,21 persen tahun 2006 dan 28,11 persen tahun 2000 

pada sektor sekunder meningkat menjadi 29,33 persen 

tahun 2006 sedangkan untuk sektor primer dari 27,78 

persen tahun 2000 turun menjadi 25,46 persen pada tahun 

2006. 

 

 

2.6. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang 

Implementasi otonomi daerah, telah memberikan legitimidasi untuk 

menyerahkan kewenangan proses penyelenggaraan penataan 

ruang kepada daerah dalam kerangka kepentingan yang lebih luas 

sesuai hirarki penataan ruang guna menentukan kerangka struktur 

wilayah yang paling efisien (optimal dan sinergik) dalam 

pemanfaatan sumberdaya. 

 
Sesuai arahan RTRW Kota Tanjungbalai, pembentukan sistem 

perwilayahan dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan 

wilayah. Dalam sistem perwilayahan ini ditentukan pusatnya dan 

wilayah pengaruhnya serta fungsi dari wilayah bersangkutan. 

Dalam menentukan sistem perwilayahan di Kota Tanjungbalai 

dipergunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil 

analisis sebelumnya, sistem perwilayah Kota Tanjungbalai dibagi ke 

dalam 6 (enam) Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu : 

 

1.  Bagian Wilayah Kota (BWK) I direncanakan sebagai kawasan 

pusat pemerintahan (Kecamatan Datuk Bandar). 
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2. Bagian Wilayah Kota (BWK) II direncanakan sebagai kawasan 

baru yang dihasilkan dari pengembangan dan pembangunan 

jalan lingkar selatan (Kec. Datuk Bnadar dan Kecamatan 

Datuk Bandar Timur). 

3. Bagian Wilayah Kota (BWK) III direncanakan sebagai akses 

utama perkembangan serta tumbuhnya permukiman dan 

dengan membangun jalan lingkar utara, dengan menciptakan 

suatu kawasan terpadu berupa kawasan ekonomi khusus 

(kawasan industri) (Kecamatan Sei. Tualang Raso). 

4. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV direncanakan sebagai 

pengembangan kawasan EPZ (Zona Proses Ekspor) dengan 

memanfaatkan ekspor komoditi melalui pelabuhan Teluk 

Nibung (Kecamatan Teluk Nibung). 

5. Bagian Wilayah Kota (BWK) V direncanakan sebagai 

pengembangan kawasan permukiman kelas menengah, jalan 

lingkar selatan dan pusat perdagangan lokal serta penataan 

kawasan pariwisata (Kecamatan Datuk Bandar Timur). 

6. Bagian Pusat Kota direncanakan sebagai sentral bisnis dan 

pelayanan, pusat perbelanjaan, rental office, perbankan, 

pusat hiburan dan lain sebagainya (Kecamatan Tanjungbalai 

Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara). 

 

2.7. Kondisi Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan 

Dalam transformasi yang bersifat mendasar menuju sistem politik 

demokratis, pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat 
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mengacu pada pengembangan sistem demokrasi dengan tujuan 

mempertahankan dan makin mempercepat persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

 

Semangat reformasi dan demokrasi yang sedang bergulir dan 

semakin menguat di tengah masyarakat, serta perlakuan otonomi 

daerah sebagai paradigma baru pembangunan adalah momentum 

yang tepat untuk pembangunan kapasitas kelembagaan politik di 

daerah, pada gilirannya diharapkan dapat tercipta pengembangan 

kapasitas kelembagaan masyarakat yang demokratis serta dapat 

memberikan ruang yang luas bagi perwujudan peran dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan guna menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 
Pemerintah Kota bersama-sama dengan pihak keamanan (TNI – 

POLRI) maupun dukungan masyarakat untuk menciptakan kondisi 

aman, tertib dan damai pasca konflik sosial telah memberikan hasil 

yang cukup baik. Hal ini tercermin dengan semakin kondusifnya 

stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.  

 
Kota Tanjungbalai menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang sangat kondusif. Kondisi ini perlu dipertahankan 

dan ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan kemasyarakatan sekaligus menghantarkan 

masyarakat Kota Tanjungbalai pada pesta Demokrasi Pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2005, yang aman dan damai. 
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Sejak bergulirnya reformasi di berbagai bidang, upaya penyesuaian 

terhadap reformasi birokrasi telah dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam menjawab tuntutan penerapan prinsip tata 

pemerintahan yang baik, antara lain transparansi, partisipasi, 

akuntabilitas dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang 

sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

 
Dalam rangka pemulihan dan normalisasi kerukunan hidup antar 

umat beragama, dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan 

keagamaan, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, 

organisasi dan kepemudaan. Sedangkan upaya pendalaman 

terhadap kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

membentuk mental generasi penerus bangsa yang beradab dan 

bermental sesuai nilai-nilai budaya dan agama dilakukan pembinaan 

kepada masyarakat melalui penyuluhan kesatuan bangsa, bahaya 

minuman keras dan narkoba. 

 

Pembangunan politik di Kota Tanjungbalai masih terkendala oleh : 

1) belum mantapnya struktur politik yang dapat menghasilkan 

kualitas proses politik dan budaya politik yang terbuka dan sehat; 

2) masih rendahnya profesionalisme dan etos kerja aparatur dan 

kinerja kelembagaan pemerintahan daerah serta masih 

membudayanya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN); 3) masih lemahnya peran media sebagai pentransfer 

komunikasi dan informasi pemberdayaan peran pemerintah dan 

masyarakat untuk pembangunan. 
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Oleh karena itu keberhasilan pengembangan kapasitas 

kelembagaan politik yang demokratis di daerah harus didukung oleh 

komitmen yang tinggi dari lembaga dan aparatur pemerintah, serta 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang profesional dan 

tidak terkooptasi dengan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme atau praktek manipulasi lainnya yang merugikan daerah 

dan bangsa. 

 

Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat kurangnya sosialisasi 

peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, yang pada 

akhirnya menciptakan lemahnya pengetahuan dan bahkan bisa 

menyebabkan kesalahpahaman dalam penafsiran 

(misunderstanding) antar kelompok masyarakat maupun antara 

kelompok masyarakat dengan lembaga eksekutif, legislatif dan 

yudikatif. 

 

Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam upaya penanggulangan 

kesenjangan penegakan hukum, telah menerbitkan berbagai 

Peraturan Daerah serta melakukan sosialisasi kesadaran hukum 

kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi 

penyelewengan dan penyalahgunaan aturan hukum yang berlaku. 

Penerbitan berbagai kerangka peraturan daerah tentunya dengan 

memperhatikan kepentingan masyarakat. 

 
Dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun 

pelayanan kepada masyarakat, pemerintah masih menghadapi 
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berbagai kendala yaitu terbatasnya prasarana dan sarana 

pemerintahan, belum melembaganya sikap dan perilaku aparatur, 

rendahnya sumberdaya aparatur baik kuantitas maupun kualitas. 

 

Khusus prasarana dan sarana Pemerintahan, Kota Tanjungbalai 

masih membutuhkan perhatian dan langkah-langkah konkrit 

terhadap penyelesaian infrastruktur pemerintahan berupa 

prasarana dan sarana pemerintahan yang didukung oleh aparatur 

yang memadai. 

 

Sementara itu, beban kerja yang semakin meningkat secara tajam 

sebagai konsekuensi penyerahan sebagian besar kewenangan pusat 

ke daerah menuntut profesionalisme, etos kerja dan komitmen 

yang kuat dari aparatur pemerintah. 

 

Dengan kata lain, paradigma lama dalam cara pandang, perilaku 

dan etos kerja yang mengemuka pada lemahnya visi para pejabat 

mengenai hakekat pembangunan, pola pikir aparat yang project 

orinted perlu direformasi guna mewujudkan tata pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta 

berusaha mentransformasikan semangat entrepreneurship 

(wirausaha) ke dalam sektor publik dan birokrasi pemerintahan. 

 

Oleh karena itu, perlu ditingkatkan komunikasi dua arah antara 

aparat pemerintah dengan masyarakat untuk saling memahami 

fungsi, peran dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini aparat 

akan ditingkatkan kualitasnya untuk lebih mampu memformulasikan 
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keinginan dan kebutuhan masyarakat secara baik serta tanggap 

terhadap kepentingan dan hak pelayanan yang seharusnya 

diperoleh masyarakat. 

 

Upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat 

selain dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas wilayah berupa 

pembangunan prasarana dan sarana perhubungan/transportasi 

untuk menghubungkan wilayah-wilayah berpotensi serta 

menghubungkan kelurahan dengan kecamatan, kecamatan dengan 

kota. 

      

2.8. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah 

Berdasarkan gambaran umum Kota Tanjungbalai dan kondisi 

obyektif bidang-bidang pembangunan di atas, dapat disimpulkan 

beberapa permasalahan dan tantangan pokok pembangunan Kota 

Tanjungbalai dalam kurun 20 tahun ke depan, diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 

Permasalahan dan tantangan di bidang sosial budaya dan 

kehidupan beragama di Kota Tanjungbalai antara lain sebagai 

berikut : 

1) Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,9% 

pertahun, diperkirakan penduduk Kota Tanjungbalai akan 

meningkat menjadi 240.000 jiwa dalam kurun waktu 20 
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tahun mendatang dari 158.290 jiwa saat ini. Dengan 

demikian persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula 

mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan 

persebaran dan kepadatan penduduk antar inti kota 

dengan kecamatan lainnya dapat dikurangi, hingga pada 

akhirnya peningkatan kualitas SDM, daya saing dan 

kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan secara optimal. 

Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan 

diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan 

dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia 

harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. 

Meskipun demikian, pengendalian terhadap kualitas dan 

laju pertumbuhan penduduk tetap perlu diperhatikan, 

2) Pengembangan sumber daya yang ada belum 

dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sedimen pasir yang 

terdapat di sungai Asahan dan sungai Silau dapat 

diusahan menjadi industri konkrit yang berbahan baku 

pasir untuk bata press, concrete block, paving block, riol, 

batako, pilling dan lain-lain, serta pemanfaatan pulau-

pulau kosong di Tanjungbalai dapat dijadikan daerah 

tujuan wisata yang akan menarik pengunjung bukan saja 

dari lokal , hinterlands tetapi juga dari manca negara 

seperti Malaysia, Singapura maupun Thailand. 

3) Di bidang kesehatan, masih terbatasnya prasarana dan 

sarana kesehatan yang berpengaruh pada pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat belum optimal. Masih 
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rendahnya kinerja pelayanan kesehatan ini berpengaruh 

terhadap upaya peningkatan status kesehatan penduduk. 

Hal ini diakibatkan oleh rasio jumlah penduduk terhadap 

ketersediaan tenaga medis masih sangat jauh dari 

harapan tercapainya pelayanan kesehatan berkualitas. 

Sehingga tantangan pembangunan kesehatan kedepan 

yang dihadapi, antara lain, adalah mengurangi 

kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses 

terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat 

sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan 

penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; 

meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan 

mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit 

yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah 

penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang 

bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular 

serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-

obat terlarang. 

4) Jumlah tenaga pengajar belum memadai dalam rangka 

memenuhi tingkat standar pelayanan minimum mutu 

pendidikan. Tantangan ke depan adalah bagaimana 

menambah jumlah guru, kualitas sarana pendidikan, 

peningkatan mutu dan kualifikasi guru melalui 

penyaringan tenaga pengajar yang sesuai dengan 

standar, pelatihan bagi seluruh tenaga pengajar untuk 

mencapai pelayanan minimal di bidang pendidikan. 
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5) Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan luar biasa yang 

memenuhi kebutuhan cacat (TKLB) juga jenjang SDLB, 

SMPLB, SMALB untuk itu perlu dibangun sarana dan 

prasarana pendidikan SLB di Kota Tanjungbalai  

6) Tingginya tenaga kerja berusia (15-20 tahun) dengan 

klasifikasi pendidikan rendah, sehingga hanya dapat 

terserap dalam bidang pekerjaan kasar dengan upah 

rendah. Kebiasaan masyarakat yang tergantung pada 

berkah alam serta cepat puas dengan hasil yang 

diperoleh sehingga berpengaruh pada etos kerja yang 

rendah. Rendahnya tingkat pendidikan juga 

mengakibatkan tingkat ketrampilan masyarakat pun 

rendah. Tantangan dalam pembangunan pendidikan 

adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang 

berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi 

penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan 

jumlah peduduk yang buta aksara, serta menurunkan 

kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi 

antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk 

kaya dan miskin dan antarjenis kelamin.  

7) Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di 

berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal ini 

ditandai oleh rendahnya angka indeks pembangunan 

gender (IPG) dan tingginya tindak kekerasaan, 

eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan 



 

 45 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  

Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025 

anak; serta kurang memadainya kesejahteraan, 

partisipasi dan perlindungan anak. Pemecahan disparitas 

gender harus didasarkan pemahaman adanya 

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar 

yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hal penting 

yang mendesak untuk menjawab pertanyaan tersebut 

adalah menyusun Gender Disparity Index (GDI). Dengan 

demikian tantangan yang dihadapi lainnya adalah 

seberapa besar akses perempuan dalam pengambilan 

keputusan, baik di lingkup keluarga, masyarakat dan 

pemerintahan, termasuk keterlibatan perempuan di 

dalam partai politik. Menjawab pertanyaan tersebut, 

diperlukan Gender Empowerment Index (GEI) di Kota 

Tanjungbalai; menurunkan tindak kekerasan dan 

eksploitasi terhadap perempuan dan anak dapat 

dilakukan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota 

Tanjungbalai.  

8) Peningkatan pemberdayaan generasi muda dalam hal 

pembangunan Kota Tanjungbalai tidak diikuti dengan 

pembangunan di bidang kesejahteraan terutama bagi 

masalah penyandang sosial masyarakat seperti 

pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial, organisasi 

sosial dan organisasi perlindungan social masyarakat 

lainnya dalam upaya meningkatakan kualitas dan 

kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. Oleh 
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karena itu tantangan yang dihadapi di masa yang akan 

datang adalah mengikut sertakan seluruh elemen yang 

terkait dalam pemberdayaan generasi muda dalam 

pembangunan sehingga dapat mengoptimalkan kualitas 

dan kesejahteraan masyarakat. Sikap mental pemuda 

belum terbangun secara kokoh sehingga tidak mampu 

menghadapi tantangan perubahan zaman. Merebaknya 

fenomena demoralisasi di kalangan generasi muda seperti 

penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, 

meningkatnya penderita HIV/AIDS dan penyimpangan 

seksual, intervensi pembinaan terhadap pemuda belum 

merata di setiap wilayah dan organisasi pemuda belum 

mampu menjadi wahana yang dapat melahirkan 

pemimpin-pemimpin handal. 

9) Meskipun pembangunan yang berkaitan dengan 

kesejahteraan sosial semakin baik, namun berbagai 

permasalahan yang menjadi beban sosial masih kompleks 

terutama permasalahan yang berkaitan dengan 

kemiskinan. Dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya 

kebutuhan dasar manusia karena keterbatasan 

kemampuan untuk mengakses berbagai upaya pelayanan 

sosial dasar. Masalah lainnya yang tidak kalah pentingya 

adalah rawan sosial ekonomi, ketunasusilaan, 

keterlantaran, kecacatan, serta kerentanaan sosial bagi 

sejumlah masyarakat yang berpotensi menjadi 

penyandang kesejahteraan sosial. Dengan demikian 
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permasalahan sosial yang sulit diperkirakan secara tepat 

seperti maraknya anak-anak dibawah usia produktif yang 

banyak terdapat di jalan-jalan meskipun berbagai upaya 

telah dilakukan membuat semakin sulitnya meningkatkan 

tingkat kualitas pembangunan yang berkaitan dengan 

kesejahteraan sosial. Adapun tantangan kedepan 

bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang masih 

relatif tinggi, penyandang masalah sosial masih relatif 

tinggi (warga telantar, anak nakal & anak jalanan, WTS 

gelandangan & pengemis), menangani masalah 

kecacatan, meliputi: anak cacat, penyandang cacat, 

penyandang cacat eks penyakit kronis (penyediaan 

prasarana dan sarana, perlindungan dan pemberdayaan) 

dan bagaimana menangani masalah Korban Obat-obat 

terlarang dan HIV / AIDS, yang akhir-akhir ini jumlahnya 

semakin meningkat agar tidak tergantung kembali kepada 

obat-obatan terlarang tersebut serta terisolir oleh warga 

masyarakat setempat; 

10) Pembangunan di bidang keagamaan bertujuan 

menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. Sebab keimanan dan 

ketaqwaan dapat melahirkan kondii kehidupan sosial 

yang aman dan harmonis. Permasalahan utama 

pembangunan keagamaan di Kota Tanjungbalai adalah 

belum optimalnya pembangunan keagamaan yang 

disebabkan oleh minimnya program pembangunan 
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keagamaan yang benar-benar menyentuh kebutuhan 

masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam 

pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran 

agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan 

kerukunan intern dan antarumat beragama, serta 

memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak 

kekerasan; 

11) Dalam menjaga dan melestarikan kesenian dan 

kebudayaan di Kota Tanjungbalai, maka perlu upaya 

pemeliharaan yang berkelanjutan. Tantangan yang 

dihadapi adalah perlu adanya gedung kesenian yang 

representatif dengan perlengkapan yang memadai antara 

lain lighting, soundsystem, kursi, AC, peredam suara dan 

lain sebagainya, adanya kelengkapan musik tradisional 

yang memadai, kewenangan pengelolaan/ pemeliharaan 

gedung diberikan kepada Dinas yang menangani 

Kesenian dan kebudayaan, kurangnya apresiasi 

masayarakat terhadap potensi seni dan budaya, 

kurangnya SDM bagi para pelaku seni yang profesional; 

 

b. Bidang Ekonomi 

Permasalahan dan tantangan di bidang ekonomi di Kota 

Tanjungbalai antara lain sebagai berikut : 
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1) Kelembagaan ekonomi yang belum efektif karena belum 

didukung oleh sistem perbankan yang memihak kepada 

masyarakat, lemahnya akses masyarakat terhadap 

penyediaan modal (kredit) bagi usaha kecil dan 

menengah, dan rendahnya nilai tambah yang dinikmati 

oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu lembaga 

ekonomi mikro yang dapat diakses oleh UKM tanpa surat 

jaminan dan tentunya dengan bunga yang sangat 

rendah. 

2) Belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance 

dan regulasi untuk mendukung terciptanya iklim usaha 

yang kondusif dalam pemanfaatan sumber daya. 

Kurangnya pemihakan terhadap pemenuhan hak-hak 

dasar masyarakat karena rendahnya keberpihakan dalam 

kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro 

poor). Pemecahan masalah kemisikinan perlu didasarkan 

pada pemahaman hak-hak dasar rakyat secara bertahap, 

yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 

3) Belum tertatanya sektor ekonomi tradisional dan informal 

yang selama ini memberikan sumbangan cukup besar bagi 

PDRB Kota Tanjungbalai yaitu, sektor pertanian, 

perdagangan, industri dan jasa, hotel dan restoran. 

Tantangan yang dihadapi kedepan adalah bagaimana 

memanfaatkan sumber daya alam dan keunggulan iptek 

(ttg) dalam meningkatkan hasil dari sektor pertanian, 

perdagangan dan industri.  
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4) Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai 

tahun 2006 atas dasar harga konstan sebesar 3,54 

persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 11,89 

persen, yang tentunya akan mengakibatkan 

keterlambatan percepatan peningkatan perekenomian 

yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah 

pengangguran. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan ketrampilan masyarakat melalui pendirian 

SMK-SMK, Pusat Pelatihan Ketrampilan, Bantuan modal 

untuk berusaha sendiri yang tentunya akan turut 

membantu menurunkan tingkat pengangguran di 

Tanjungbalai. 

 

 

c. Bidang Infrastruktur 

 Rendahnya pengembangan infrastruktur dasar yang 

mengakibatkan  belum memadainya pelayanan sosial dasar 

(pendidikan, kesehatan,  permukiman, sanitasi dan air 

bersih). 

1) Tantangan yang dihadapi sektor transportasi pada masa 

20 tahun yang akan datang adalah mengembangkan 

sistem transportasi kota yang efisien, efektif, terjangkau, 

ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu 

diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antar 
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moda serta selaras dengan pengembangan wilayah serta 

mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung 

pembangunan ekonomi sosial dan budaya masyarakat 

kota. Tantangan utama sektor transportasi kedepan 

adalah meningkatkan pelayanan transportasi publik 

dalam kota yang bersifat massal, terintegrasi, terjangkau, 

tersebar, aman, dan nyaman. Selain itu dikembangkan 

transportasi massal yang melayani Kota Tanjungbalai  

dan wilayah-wilayah hinterland. Hal tersebut didukung 

oleh peningkatan prasarana jalan yang memadai baik 

pengembangan daya tampung maupun pengembangan 

jalan alternatif di dalam kota. Pengembangan jaringan 

jalan di wilayah perbatasan serta penataan pola 

pergerakan orang dan barang serta rute angkutan umum 

akan turut menurunkan beban lalu lintas di pusat kota. 

Selain itu, perlu peningkatan kapasitas lembaga dan 

sumber daya manusia pengelola layanan transportasi 

publik. 

2) Pada sektor telekomunikasi, pada masa depan diperlukan 

pengendalian dan penataan sarana dan prasarana 

telekomunikasi, salah satunya seperti menara/tower yang 

berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan 

teknologi yang terus berkembang agar tetap 

memperhatikan nilai estetika, keselamatan, dan tidak 

berdampak negatif terhadap lingkungan serta efektif dan 

efisien dalam pengelolaannya. Untuk pemenuhan air 
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bersih, peningkatan pemanfaatan sumber-sumber air 

baku baru untuk memenuhi peningkatan produksi air 

bersih seperti mata air dan pengolahan air permukaan, 

sehingga inventarisasi sumber-sumber air sangat 

diperlukan, yang dibarengi dengan upaya perlindungan 

untuk mempertahankan kandungan air tanah melalui 

upaya konservasi dan sumur resapan. Perluasan cakupan 

konsumen air bersih yang tidak terlayani jaringan PDAM 

diupayakan melalui penyediaan jaringan air bersih 

komunal non PDAM berbasis partisipasi masyarakat. 

Selain peningkatan kuantitas baik produksi maupun 

konsumen, pada tahun 2025 peningkatan kualitas air 

bersih menjadi air bersih siap minum untuk rumah tangga 

mutlak diperlukan. Semua itu didukung oleh peningkatan 

kualitas pelayanan untuk dapat terjangkau oleh 

masyarakat melalui kemudahan dan  mendekatkan 

layanan kepada konsumen. 

3) Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan 

perumahan bagi masyarakat kota antara lain ; (a) 

mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; (b) pola 

pembangunan rumah yang vertikal bagi masyarakat 

sebagai antisipatisi terhadap keterbatasan lahan dan 

harga lahan yang semakin tinggi; (c) perbaikan kondisi 

bantaran sungai dengan merivitalisasi kawasan bantaran 

atau merelokasi permukiman yang saat ini sudah tumbuh 

dan berkembang.(d) pengalokasian kawasan siap bangun 
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dan lingkungan siap bangun untuk permukiman maupun 

pusat perdagangan dan jasa yang bekerjasama antara 

pemerintah kota dengan sektor swasta; (e) 

Mengendalikan kelestarian lingkungan pada kawasan 

perumahan baru yang mencakup penyediaan sumur 

resapan air, ruang terbuka hijau, pemanfaatan air tanah, 

kelengkapan fasos fasum, tempat pembuangan sampah 

sementara serta pengolahan limbah rumah tangga secara 

komunal; (f) melakukan penguatan swadaya masyarakat 

dalam pembangunan perumahan melalui berbagai 

fasilitas yang diberikan seperti kredit mikro dan bantuan 

teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya 

dalam pembangunan rumah. Melalui mekanisme seperti 

ini diharapkan pada masa depan penyediaan perumahan 

tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli 

masyarakat, namun melibatkan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan. 

4) Pengelolaan sampah selama 25 tahun ke depan lebih 

menekankan kepada partisipasi masyarakat baik dari 

sumbernya (rumah tangga dan kegiatan ekonomi kota) 

sampai pemanfaatan sebagai nilai ekonomi kota seperti 

kompos maupun material daur ulang, selain didukung 

oleh peningkatan penyediaan sarana dan prasasrana 

penunjang baik tingkat lingkungan maupun tingkat kota. 

Untuk itu upaya nyata kemitraan dan pembinaan 

terhadap masyarakat baik rumah tangga maupun swasta 
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dilakukan dengan prinsip kemudahan dan keberlanjutan. 

Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) diharapkan 

menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (sanitary 

landfill) untuk mencegah dampak lingkungan dan dampak 

sosial yang negatif.  

5) Pengembangan sarana dan prasarana interaksi sosial 

berupa ruang-ruang publik yang berbentuk tempat 

rekreasi, wisata, dan hiburan dengan memperhatikan 

nilai, norma, dan aturan agama untuk meningkatkan 

kualitas sosial masyarakat maupun daya tarik wisata Kota 

Tanjungbalai. Beberapa potensi objek-objek wisata 

terutama yang menunjang pendidikan perlu 

dikembangkan lebih maju. Selain itu perlu peningkatan 

taman-taman bacaan dan perpusatakaan di lokasi-lokasi 

strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam 

mendukung peningkatan minat baca masyarakat. 

 

d. Bidang Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang 

Permasalahan dan tantangan di bidang pengembangan wilayah 

dan penataan ruang antara lain sebagai berikut : 

1) Ketimpangan pembangunan antarwilayah terutama di 

wilayah perkotaan dan kelurahan yang masih besar 

akibat dari pembebanan kegiatan pada pusat kota. Pola 

pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi 
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disekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. Tujuan 

penting dan mendasar untuk mengurangi ketimpangan 

wilayah adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas 

hidup dan kesejahteraan masyarakat Dalam kaitan ini, 

perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari 

keunggulan sumber daya alam kelautan yang selama ini 

belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber 

daya alam di dalam setiap wilayah. 

2) Kebijakan penataan ruang masih belum memperhatikan      

kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh serta 

daerah-daerah rawan bencana. Belum terpadunya 

kebijakan penataan ruang secara konsisten sesuai 

dengan peruntukkannya antara lain, kawasan budidaya, 

kawasan industri, kawasan cepat tumbuh dan kawasan 

sentra produksi (KSP) berdasarkan asas keseimbangan 

dan konektifitas. Untuk itu konsistensi perencanaan, 

pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan 

tantangan pada masa yang akan datang yang harus 

dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah 

terjadi. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi (a) 

arahan lokasi proyek, (b)batasan kemampuan lahan, 

termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan 

dan kerentanan terhadap bencana alam, (c) efisiensi dan 

sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka 

penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang 

yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata 
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ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan 

antarsektor, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan 

dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah 

terhadap terjadinya bencana; 

3) Diperlukannya peraturan daerah yang berhubungan 

dengan penataan ruang dan wilayah serta sosialisasi 

untuk menjamin kelangsungan dan penetapan tata ruang 

atau zoning regulation Kota Tanjungbalai; 

4) Sementara itu, dari sisi eksternal secara pasti persaingan 

global akan semakin kuat berpengaruh pada 

pembangunan nasional maupun daerah. Dengan 

diberlakukannya AFTA tahun 2003 di negara-negara 

ASEAN dan diberlakukannya perdagangan bebas di tahun 

2010 di seluruh kawasan Asia Pasifik serta yang lebih 

signifikan lagi IMT-GT, tentunya tantangan bagi setiap 

kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai 

ialah menyiapkan diri menghadapi pasar global untuk 

mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus 

mengurangi kerugian dari persaingan global melalui 

pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Oleh 

karena itu , tantangannya ialah memanfaatkan potensi 

dan peluang keunggulan di masing-masing kecamatan.  

  

e. Bidang Sumber Daya dan Lingkungan Hidup 
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Permasalahan umum dalam bidang sumber daya dan 

lingkungan hidup yaitu : 

1) Rendahnya kapasitas kelembagaan dalam koordinasi 

pengelolaan dan pengendalian lingkungan dan 

memadukan kepentingan konservasi dengan 

pembangunan. Sementara itu, pemanfaatan 

keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana 

mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan 

keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber 

daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh 

generasi sekarang maupun mendatang, sehingga 

memerlukan berbagai penelitian, perlindungan dan 

pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah 

pematenan. Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem 

beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral 

dalam membangun daya saing Kota Tanjungbalai. 

2) Belum konsistennya kebijakan pengelolaan sumber daya 

antar sektor, serta terbatasnya perangkat aturan daerah 

yang mengakomodir dan memfasilitasi akses masyarakat 

lokal dalam pengelolaan  sumber daya dan lingkungan. 

Pada akhirnya akan terjadi pengrusakan dan pencemaran 

sumber daya alam dan lingkungan yang tidak 

terkendalikan dan merupakan tantangan berat yang 

harus segera diselesaikan dalam rangka mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. 
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f. Bidang Politik, Hukum dan Aparatur Pemerintahan 

Permasalahan dan tantangan di bidang politik, hukum dan 

aparatur di Kota Tanjungbalai antara lain sebagai berikut : 

1) Tantangan terberat dalam pembangunan politik di daerah 

20 tahun yang akan datang, adalah bagaimana menjaga 

proses demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga 

momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan 

dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, 

proses politik dan budaya politik demokratis agar berjalan 

bersamaan dan berkelanjutan. 

2) Pada lingkup pemerintahan daerah, konsolidasi 

demokrasi perlu didukung dengan kebijakan daerah yang 

reformis dan birokrasi yang memenuhi syarat 

profesionalisme, efektivitas, dan mandiri serta baik dan 

bersih. 

3) Dalam penyelenggaraan pemerintah, tantangan ke depan 

adalah meningkatkan kesiapan aparatur pemerintah 

daerah agar mampu memberikan pelayanan yang dapat 

mememenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan 

kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. 

4) Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada 

tantangan bagaimana melembagakan kebebasan 

pers/media massa yang profesional. Peningkatan akses 

masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, 
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menjadikan pers sebagai alat kontrol atas pemenuhan 

kepentingan publik. 

5) Kedepan upaya meningkatkan ketertiban dan 

ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada 

berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah 

sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi 

timbulnya gangguan trantibmas. 

6) Tantangan ke depan di dalam pembangunan hukum di 

daerah adalah dalam mewujudkan hukum dan peraturan 

perundang-undangan daerah sebagai bagian integral dari 

sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya 

supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan 

kebenaran. 

7) Tantangan dalam bidang hukum ke depan adalah 

bagaimana mencipakatan masyarakat Kota Tanjungbalai 

mampu menjungjung tinggi hukum  

8) Penataan manajemen penyelenggaraan daerah di masa 

yang akan datang agar lebih optimal dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk 

egovernment, e-procurement, e-business dan cyber law 

selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih 

cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan 

meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata 

kepemerintahan yang baik (good governance) 
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9) Untuk 20 tahun yang akan datang segala kegiatan 

pembangunan mulai dari perencanaan pelaksanaan serta 

pengawasan harus responsif gender. 

 

2.9 Nilai-Nilai Strategis, Karakteristik dan Potensi Daerah 

Nilai strategis, karakteristik dan potensi daerah  yang dapat 

dipertimbangkan dalam kerangka RPJP Kota Tanjungbalai secara 

umum adalah keseluruhan kekuatan daerah yang dimiliki serta 

faktor-faktro pendukung lainnya yang dapat di dayagunakan untuk 

mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai adalah :  

(1) Letak geografis yang sangat strategis berjarak 10,9 mil 

dari jalur lintas internasional Selat Malaka yang memiliki 

aksesibilitas tinggi terhadap Asia Tenggara, Malaysia, 

Singapura dan Thailand, sangat mendukung 

pengembangan perdagangan ekspor-impor dan peluang 

investasi.  

(2) Dikelilingi oleh daerah hinterland yang kaya dengan 

sumber day alam memantanpkan peranan Kota 

Tanjungbalai sebagai kota simpul jasa, pusat 

perdagangan antarpulau dan antardaerah yang berfungsi 

sebagai pusat akumulasi, kolektor, distributor dan 

pemasaran berbagai barang dan komoditi hasil 

pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan 
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untuk dipasarkan kedaerah hinterland dengan 

berorientasi ekspor ke negara tetangga tetangga, 

Malaysia, Singapura dan Thailand; 

(3) Memiliki pelabuhan Teluk Nibung yang terbuka untuk 

umum/perdagangan luar negeri untuk ekspor-impor 

sebagai pintu gerbang keluar masuk barang dan 

penumpang untuk menunjang perekonomian lalu lintas 

dan barang penumpang dari dan ke Sumatera Utara 

serta sebagai jalur transit perdagangan internasional dan 

pelabuhan alternatif bagi daerah hinterland untuk 

perhubungan laut, inter insuler, antar pulau dan pesisir. 

(4) Adanya peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara No. 

27 Tahun 2003 tentang rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sumatera Utara, bahwa Kota Tanjungbalai 

dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Sekunder A. 

(5) Adanya kesepakatan kerjasama (MOU) antara Kota 

Tanjungbalai , Asahan, Pelindo dan Gubernur Sumatera 

Utara Tanggal 13 April 2006 tentang rencana 

pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Teluk 

Nibung dan pelabuhan Bagan Asahan, memperkuat 

posisi Kota Tanjungbalai dalam pengembangan kawasan 

ekonomi terpadu (KAPET) dan Eksport Processing Zone 

(EPZ); 
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(6) Karakteristik masyarakat Kota Tanjungbalai  yang mudah 

menerima perubahan, ramah dengan hubungan 

kekerabatan antar etnis dan kerukunan diantara umat 

beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 

kebersamaan membuat kehidupan sosial dapat berjalan 

secara harmonis dan akulturasi budaya terjadi tanpa 

kendala. 

(7) Dalam rencana program Agromarinepolitan Provinsi 

Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai termasuk salah satu 

daerah pengembangan Agromarinepolitan pesisir dan 

pulau-pulau terkecil, dengan potensi pengembangan 

nelayan, perikanan tangkap, budidaya perikanan, 

pertanian dan pariwisata bahari. 

(8) Tersedianya kawasan industri (KEK) seluas 300 ha yang 

didukung oleh jalan lingkar utara dan selatan serta 

persiapan pendirian Politeknik untuk mengembangkan 

industri pengolahan, perikanan, pertanian berbasis 

hinterland untuk memperkuat keterkaitan interkoneksi 

bisnis dan penguatan aliran input-output dalam satu 

rantai aktifitas ekonomi. 

(9) Diusulkannya Kota Tanjungbalai sebagai Network Project 

Barter Trade Center, komplementari kerjasama 

pertumbuhan segitiga, Indonesia, Malaysia dan Thailand 

(IMT-GT) 
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 Kegiatan perekonomian Kota Tanjungbalai sangat didukung 

oleh keberadaan pelabuhan Teluk Nibung dan posisi kota dengan 

jalur utama perhubungan laut, sungai, darat dan jaringan 

transportasi kereta api, perkapalan antar provinsi, daerah, pulau 

maupun antar negara. 

 Tersedianya prasarana dan sarana perkotaan, fasilitas 

perdaganan, pelayanan umum, potensi sumber daya hinterland dan 

faktor-faktor pendukung lainnya, serta komitmen pemerintah kota 

untuk mengembangkan infrastruktur jalan lingkar utara dan 

selatan, kawasan industri (KEK), revitalisasi sungai-sungai, das, 

waterfront city dan pariwisata terutama pengembang sarana dan 

prasarana pelabuhan, EPZ, Agromarinepolitan dan Network Project 

Barter Trade Center, kerjasama IMT-GT, memperjelas indikasi 

peluang dan harapan untuk mewujudkan Kota Tanjungbalai sebagai 

Kota Pelabuhan, Industri, Perdagangan, Pendidikan dan Pariwisata 

(PINDANGPARI) 
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BAB  3 

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI 

TAHUN 2005 - 2025 

 

erdasarkan kondisi Kota Tanjungbalai saat ini, permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang 

serta dengan memperhitungkan nilai-nilai strategis dan potensi 

daerah, maka Visi Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2005 – 2025 

adalah : 

 

“ TANJUNGBALAI MAJU, MADANI DAN MEMILIKI DAYA SAING“ 

 

 Visi tersebut merupakan harapan dan cita-cita masyarakat Kota 

Tanjungbalai di dalam pembangunan daerahnya pada kurun waktu dua 

puluh tahun ke depan. Visi tersebut mempunyai arti penting yaitu : 

 

 Pertama, Kota Tanjungbalai Yang Maju  adalah kota yang 

dapat memberikan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah 

yang baik dan bersih (good and clean governance) dengan prinsip 

tansparansi, partisipasi, akuntabilitasi, efektif dan efisien, pengawasan 

dan penegakan disiplin yang didukung oleh SDM yang memiliki 

kepribadian bangsa, berakhlak, berbudaya, berpendidikan, cerdas, 

sehat, terampil dan profesional, meningkatnya sarana/kapasitas 

pelayanan kesehatan/pendidikan yang bermutu secara adil dan merata, 

B 
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dengan laju pertumbuhan penduduk yang kecil, angka harapan hidup 

yang lebih tingi dan menurunnya angka kemiskinan dengan kualitas 

pelayanan yang lebih baik. 

Kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang 

makin baik. Kemajuan ekonomi daerah tercermin dari tingkat 

pendapatan pembagiannya. Peran serta sektor industri dan jasa, 

pemanfaatan sumber daya alam sebagai penggerak utama laju 

pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, 

penciptaan PAD maupun dalam penyerapan tenaga kerja. 

Pengembangan SDA, ketersediaan infrastruktur wilayah, transportasi, 

informasi, pelayanan publik, penerapan dan pemanfaatan IPTEK dapat 

diakses secara luas dan merata. Sistem dan kelembagaan politik, 

hukum dan kelembagaan kemasyarakatan telah berfungsi dengan baik 

ditandai oleh penegakan hukum, HAM, kesetaraan gender yang 

konsisten dan berkeadilan serta meningkatnya partisipasi publik dalam 

proses pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan.  

 

 Kedua, Kota Tanjungbalai Yang Madani adalah kota yang 

masyarakatnya memegang teguh sendi-sendi religius, penuh keimanan 

dan ketaqwaan dengan menerapkan nilai-nilai luhur budaya, akhlak, 

adab sopan santun dan taat hukum, demokratif, sejahtera secara fisik, 

mental, sosial ekonomi dan spritual serta mempunyai akses informasi, 

analisis, partisipatif, inovatif dan arif dalam mengambil keputusan. 
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Fokus pencapaian madani, lebih dititikberatkan pada proses pendidikan 

dan pembinaan untuk memantapkan pengembangan spritual, moral 

dan etika pembangunan daerah, serta penciptaan situasi dan 

lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya tata kehidupan 

masyarakat madani (civil society), harmonis sejahtera dengan 

memaduserasikan kualitas lingkungan pemukiman sehat, produktif, 

aman, nyaman dan lestari. 

 Kemajuan, kemandirian dan kemadanian, suatu daerah tidak 

hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi, infrastruktur, public 

utility, teknologi dan informasi, namun mencakup berbagai aspek 

kehidupan, kelembagaan dengan nilai-nilai luhur, religius, budaya yang 

mendasari kehidupan politik dan sosial. Sebagai pelaksana dan 

penggerak, sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik 

dalam merencanakan, melaksanakan maupun menikmati hasil-hasil 

pembangunan.  

Ketiga, Kota Tanjungbalai Yang Memiliki Daya Saing, dengan 

merujuk kepada pengertian daya saing nasional dari berbagai lembaga, 

berikut adalah beberapa “alternatif” definisi umum tentang daya saing 

daerah yang ditawarkan: 

 Kemampuan daerah menarik dan mempertahankan sumber daya 

produktif dan menentukan peran produktifnya dalam konteks domestik 

(nasional) dan internasional dengan mengembangkan iklim kondusif 

dalam memenuhi kebutuhan warga (masyarakatnya) dan perusahaan-
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perusahaannya, berkaitan dengan kesejahteraan dan efisiensi secara 

umum secara berkelanjutan. 

 Kemampuan suatu daerah menciptakan dan memelihara suatu 

lingkungan yang dapat mempertahankan daya saing perusahaan-

perusahaannya di daerah yang bersangkutan. 

Kemampuan daerah untuk menghasilkan nilai tambah secara berhasil 

dalam persaingan nasional dan/atau internasional, dan dalam waktu 

bersamaan masyarakat di daerah yang bersangkutan juga menikmati 

suatu standar hidup yang meningkat dan berkelanjutan. 

 Tingkatan di mana suatu daerah, dalam kondisi pasar yang bebas 

dan adil, dapat menghasilkan nilai tambah (barang dan jasa) dalam 

pasar lokal, nasional dan/atau internasional secara lebih baik (dibanding 

yang dilakukan pesaingnya), serta dalam saat bersamaan juga mampu 

memelihara dan memperluas pendapatan riil masyarakatnya untuk 

periode jangka panjang. 

 Pengertian yang “lebih spesifik”: daya saing daerah merupakan 

pertumbuhan produktivitas secara berkelanjutan yang membawa 

kepada peningkatan standar hidup, yang didorong oleh kualitas dari 

strategi dan pengoperasian bisnis, kualitas lingkungan bisnis, dan 

lingkungan ekonomi makro di daerah yang bersangkutan. 

Dari beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa daya saing 

suatu daerah merupakan kemampuan daerah menciptakan / 

mengembangkan dan menawarkan : 

 iklim/lingkungan yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi,  
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 daya tarik atau menarik “investasi,” taenta (talented people), dan 

faktor-faktor mudah bergerak (mobile factors) lainnya, serta potensi 

berkinerja unggul yang berkelanjutan. 

 Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh 

melalui  5 (lima ) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 

 

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius dan Berbudaya 

adalah terwujudnya tatanan masyarakat melalui pendidikan yang 

bertujuan membina masyarakat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, mematuhi hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat 

beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, menerapkan nilai-nilai 

sosial budaya dalam memperkokoh landasan spritual, moral dan etika 

pembangunan masyarakat. Meningkatnya ketertiban dan kesadaran 

masyarakat untuk hidup bersama secara rukun damai dengan sikap 

toleransi, terbuka dengan solidaritas tinggi serta memiliki komitmen 

yang sama untuk membangun daerah dan masyarakat dengan 

penguatan peran civil society (masyarakat, mahasiswa, ormas, LSM, 

pekerja, partai politik, organisasi profesi, lembaga adat dan 

keagamaan) untuk turut berpartisipasi dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. 

 

2. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan 

Berwibawa adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang 

baik dan bersih (good and clean governance) dengan menerapkan 
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prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektif dan efisien, 

pengawasan dan penegakan disiplin, kepastian penegakan hukum serta 

HAM yang konsisten dan berkeadilan dengan daya tanggap, 

berwawasan kedepan dan profesional dengan menjamin adanya 

kesetaraan gender, menurunnya tingkat kemiskinan serta terkendalinya 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertanian, 

pertambangan, penataan ruang dan meningkatnya pelayanan sosial, 

kesehatan, pendidikan yang merupakan dimensi utama keberhasilan 

utama pembangunan berkelanjutan. 

  

3. Mewujudkan Sumberdaya Berkualitas Dalam Kehidupan 

Sosial Yang Damai adalah terpenuhinya pelayanan sosial dasar serta 

terbangunnya tatanan kehidupan sosial yang mapan dan harmonis, 

dengan mengutamakan sumber daya yang berkualitas, penguasaan dan 

pemanfaatan IPTEK dan teknologi tepat guna, meningkatnya 

pengelolaan pertanian, perikanan, pariwisata, mengurangi kesenjangan 

sosial, keberpihakan kepada masyarakat, penanggulangan kemiskinan 

dan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial serta 

menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender, 

terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

untuk mendukung kualitas kehidupan dan memberikan keindahan, 

kenyamanan dan kedamaian. 

 

 4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang 

Berdaya Saing adalah memperkuat perekonomian daerah dengan 
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perluasan dan pengembangan diversifikasi perekonomian sekaligus 

perbaikan dalam kesempatan kerja dan usaha sehingga pada gilirannya 

akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dengan 

mengutamakan pengembangan aktifitas perekonomian yang didukung 

oleh penguasaan dan penerapan teknologi, (teknologi tepat guna), 

peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang menghasilkan 

produk-produk jadi sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi dan 

digantikan dengan ekspor produk – produk yang bernilai tambah dan 

berdaya saing global. Meningkatnya kapasitas SDM yang berwawasan 

kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

indutri perikanan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam 

dan pengolahan pengawetan, pengemasan hasil industri perikanan dan 

pertanian khususnya sayur-mayur dan buah-buahan berbasis daerah 

hinterland termasuk pengembangan agromarinepolitan dan pariwisata 

bahari. Terbangunnya infrastruktur yang maju dan optimalisasi 

pemanfaatan kawasan industri (KEK), Export Processing Zone (EPZ) 

dan percepatan pengembangan pelabuhan Teluk Nibung, 

pembangunan jalan lingkar utara dan selatan, pengembangan Sentra 

Informasi Bisnis, Jaringan dan Pemasaran, Promosi dan Investasi 

daerah sebagai komplementari pengembangan IMT-GT (Pilot Project 

Barter Trade Center), serta memperkuat kerjasama hinterlands, 

regional, nasional dan bilateral antar dunia usaha serta antar lembaga 

diberbagai bidang untuk memperkuat perekonomian domestik, UKM, 

koperasi untuk mewujudkan Kota Tanjungbalai sebagai Kota Simpul 

Jasa, Kolektor dan Distributor. 
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5. Menyediakan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang menunjang 

kegiatan ekonomi produktif dan berdaya saing dan ramah lingkungan, 
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BAB  4 

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  

JANGKA PANJANG TAHUN 2005 - 2025 

 

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Daerah Kota Tanjungbalai  

Tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan Kota Tanjungbalai Maju, 

Mandiri dan Madani sebagai rangkaian dan bagian integral dari tujuan 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJPN) Tahun 2005 – 2025 

dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD) Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2005 – 2025. 

 

Untuk mengukur pencapaian Kota Tanjungbalai yang Maju. Mandiri 

dan Madani di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam kurun 

20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran 

pokok sebagai berikut. 

A. Terwujudnya Masyarakat Yang Religius dan 

Berbudaya, yang ditandai dengan : 

1) Meningkatnya pembinaan dan penyuluhan keagamaan 

yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan para 

pemuda. 

2) Tersedianya sarana dan prasarana kesenian dan budaya 

dalam mengekspresikan kreativitas para seniman dan 

budayawan. 

3) Terjaminnya kerukunan hidup antar umat beragama. 
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 4) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi 

masyarakat dalam peningkatan budaya dan agama. 

 

B. Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan 

Berwibawa,  yang ditandai dengan : 

 

1) Tersedianya kapasitas dan kapabilitas aparatur serta 

memiliki keahlian teknis yang mendukung kualitas fungsi 

pelayanan. 

2) Terselenggaranya pelayanan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan yang berorientasi pada kemudahan 

rantai birokrasi, cepat, efektif dan efisien yang didukung 

oleh aparatur yang bertanggungjawab, transparan, 

terampil, berwawasan luas, menguasai bidang tugasnya, 

efisien, berwibawa, berdedikasi tinggi dan berakhlak 

mulia. 

3) Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi daerah 

yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 

yang didukung oleh penegakan hukum serta pengawasan 

internal dan eksternal. 

4) Terbangunnya hubungan koordinasi, komunikasi dan 

sinergitas antar level pemerintahan secara timbal balik 

dalam kebijakan pembangunan lintas sektor, lintas pelaku 

dan lintas wilayah melalui kesepahaman program dan 

kegiatan pembangunan. 
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5) Meningkatnya daya dukung Kota Tanjungbalai sebagai 

simpul jasa melalui peningkatan aksesibilitas, 

pengembangan moda transportasi terpadu meliputi upaya 

untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, antarkota, 

antarkawasan dan keterisolasian dengan skala prioritas 

pada pengembangan infrastruktur sosial dasar dan 

ekonomi. 

6) Semakin baiknya tatanan kehidupan yang demokratis 

melalui penataan sistem dan kelembagaan politik. Daerah 

yang dilandasi pada nilai-nilai demokrasi lokal yang 

disesuaikan dengan kemampuan dan daya cerna 

masyarakat terhadap pesan-pesan politik. 

7) Terjaminnya penegakan hukum, penghormatan dan 

perlindungan hak-hak masyarakat. 

8) Terbangunnya sarana dan prasarana pemerintahan yang 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektifitas dan 

urgensitas dukungannya terhadap kelancaran roda 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa 

kemasyarakatan. 

 

C. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas 

Dalam Kehidupan Sosial Yang Damai, yang ditandai 

dengan : 
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1) Meningkatnya sumberdaya manusia berkualitas termasuk 

peran perempuan dalam pembangunan antara lain 

ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) diatas 80 persen dan Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) serta tercapainya pertumbuhan penduduk 

yang seimbang. 

2) Terjaminnya kehidupan para penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (anak-anak terlantar, fakir miskin, 

penyandang cacat, dan orang tua jompo). 

3) Tersedianya lapangan pekerjaan yang beragam dengan 

kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan 

pasar kerja maupun tunjangan/gaji yang memadai sesuai 

dengan Upah Minimum Regional. 

4) Hilangnya penyakit sosial berupa perjudian, minuman 

keras, penggunaan bahan psikotropika (narkoba), 

tindakan asusila lainnya serta keretakan dalam rumah 

tangga. 

5) Semakin kondusifnya kehidupan sosial karena adanya 

kesadaran setiap individu warga Kota Tanjungbalai untuk 

hidup aman dan damai. 

 

D. Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya 

Saing, yang ditandai dengan : 

 

1) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam daerah 

secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat dan 
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dunia usaha sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai 

diatas 7 (tujuh) persen dengan tingkat pengangguran 

terbuka tidak lebih dari 10 persen dan jumlah penduduk 

miskin tidak lebih dari 10 persen di tahun 2025. 

2) Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kuat 

yang memberikan peluang berusaha masyarakat antara 

pelaku ekonomi kecil, mikro, menengah dan besar, yang 

mengarah pada peningkatan peran sektor perdagangan, 

industri, perikanan dan jasa. 

3) Terciptanya pemerataan dan penyeimbangan 

pertumbuhan ekonomi berdasarkan adanya keterpaduan 

dan keserasian antarsektor. 

4) Terkelolanya potensi pariwisata (wisata bahari, budaya 

lokal) peningkatan kesejahteraan masyarakat serta 

mempertahankan nilai-nilai luhur lokal. 

5) Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang handal 

dalam mempercepat proses produksi, promosi, distribusi 

dan pemasaran hasil-hasil komoditas daerah. 

6) Adanya jaminan regulasi pemerintah daerah berupa 

pemberian insentif bagi penciptaan iklim investasi yang 

kondusif. 

7) Kegiatan ekonomi yang didukung inovasi produk inovasi 

adalah salah satu faktor dominan untuk menumbuhkan 

daya saing. 
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E. Terwujudnya Kota yang Bersih, Indah, dan Aman 

dengan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang 

Memadai dan Berwawasan Lingkungan ditandai oleh hal-

hal sebagai berikut: 

1) Terbangunnya konsep pembangunan yang 

berwawasan lingkungan, meningkatnya penataan 

ruang dan pertanahan, meningkatnya kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana perkotaan termasuk 

kepada perlindungan masyarakat dari bencana dan 

meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota. 

 
4.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 

2025 

 

4.1.4. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius dan Berbudaya 

1) Pengembangan kreatifitas masyarakat dan peningkatan 

prestasi masyarakat di segala aspek kehidupan, terutama 

di bidang olahraga dan kesenian harus menjadi kesadaran 

kolektif masyarakat. Pemuda sebagai aset pembangunan 

dimasa depan harus ditingkatkan peran dan partisipasinya 

dalam pembangunan. Pembangunan pemuda diarahkan 

pada peningkatan kualitas terutama pada bidang iptek, 

ekonomi, sosial budaya dan politik. Disamping itu pada 

bidang olahraga difokuskan pada peningkatan budaya 
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olahraga dan prestasi olahraga. Selama ini disadari bahwa 

potensi sumberdaya manusia, khususnya kalangan usia 

muda di Kota Tanjungbalai di bidang seni dan olahraga 

sangat potensial. Namun potensi tersebut tidak dapat 

berkembang secara baik karena tidak adanya pembinaan 

dan pembiayaan serta sarana dan prasarana pendukung 

yang sangat minim. Untuk itu, pengalokasian pembiayaan 

pembangunan bidang kesenian dan olahraga pada masa 

depan perlu ditingkatkan dan diprioritaskan pada bidang-

bidang seni dan olahraga yang populer di masyarakat. 

Wujud dari tekad peningkatan prestasi seni dan olahraga 

ini adalah pembangunan kawasan khusus pengembangan 

seni dan olahraga. 

2) Peranserta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh 

agama dalam membina kehidupan sosial yang aman, 

damai, solider, harmonis dan agamis sangat dibutuhkan 

pada masa depan. Dengan demikian peningkatan 

kapasitas kelembagaan agama dan adat dan peranserta 

tokoh-tokohnya dalam pembangunan tersebut dimulai dari 

hubungan koordinasi dan konsultasi antar pemerintah 

daerah dan tokoh-tokoh informal dalam masyarakat 

tersebut. Penataan dan pembinaan kelembagaan dapat 

berupa insentif bagi pembinaan sosial keagamaan maupun 

jaminan kesejahteraan bagi para tokoh informal tersebut. 



 

 

79 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

 Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025 

3) Pembinaan kehidupan sosial yang maju dan mandiri serta 

pembinaan internal keluarga. Pembinaan terhadap 

keutuhan rumahtangga yang sakinah, mawadah wa 

rahmah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip agama 

(syar’i) yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu segala 

bentuk praktek disharmoni keluarga dan sosial berupa 

perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, pelecehan seksual, 

perselingkuhan dan perceraian harus dicegah dengan 

pembinaan mental keagamaan yang sungguh-sungguh. 

4) Pembinaan budaya inovatif yang berorientasi iptek terus 

dikembangkan agar masyarakat Kota Tanjungbalai 

menguasai iptek. Pengembangan budaya iptek tersebut 

dilakukan dengan meningkatkan pengahrgaan kepada 

masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya 

membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, 

masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif dalam rangka 

pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan 

masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya 

produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, 

antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk 

mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan 

emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan 

dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan 

peradaban masyarakat Kota Tanjungbalai. 
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5) Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan 

fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika 

dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk 

etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan 

pendorong guna mencapai kemajuan dalam 

pembangunan. Dsamping itu, pembangunan agama 

diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup 

antar umat beragama dengan meningkatkan rasa saling 

percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, 

sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang 

penuh toleransi, tenggangrasa dan harmonis.  

 

4.1.2. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan 

Berwibawa 

Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 

harus menjadi komitmen setiap periode kepemimpinan di Kota 

Tanjungbalai. Masyarakat yang maju dan mandiri secara politik 

akan melahirkan potret pemerintahan yang kuat dan kokoh 

sementara masyarakat yang lemah dan tergantung secara 

politik akan melahirkan potret pemerintahan yang lemah dan 

gampang goyah. Potret masyarakat yang maju dan mandiri 

secara politik tersebut harus pertama kali datang dari 

kepemimpinan pemerintahan di daerah. 
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Dalam kerangka itu, maka reformasi birokrasi pemerintah 

daerah dimulai dari penerapan tata pemerintahan yang baik 

dan bersih (good and clean government) pada seluruh struktur 

pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh-sungguh. 

Sedangkan untuk menciptakan kepemimpinan pemerintahan 

daerah yang berwibawa dan demokratis, diperlukan pranata 

penegakan hukum dan penertiban kehidupan sosial serta 

tatanan struktur dan mekanisme politik yang stabil dan 

kondusif. Masyarakat yang maju dan mandiri secara politik 

akan menjadi masyarakat yang demokratis. Sedangkan untuk 

mewujudkan masyarakat yang demokratis diperlukan 

kelembagaan sosial dan politik yang kuat, tata pemerintahan 

yang terdesentralisasi pada tingkat kecamatan dan desa serta 

transparansi dan akuntabelnya penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan. 

1) Peningkatan kualitas aparat birokrasi ditujukan untuk 

menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih (good 

and clean government) pada semua struktur dan tingkatan 

aarat birokrasi yang profesional, tanggap dan cepat dalam 

memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, aparat 

birokrasi yang terlibat maupun yang bebas dari praktek 

KKN perlu diberlakukan tindakan yang adil dan tegas, baik 

berupa penghargaan (reward) maupun hukuman 

(punishment) sebagai pemicu prestasi maupun efek jera. 

Pembinaan aparatur dengan menciptakan sistem merrit 
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dan menyiapkan beasiswa dan kredit kuliah bagi anak 

yang berprestasi. Peningkatan pengawasan baik internal, 

fungsional dan pengawasan masyarakat serta peningkatan 

etika birokrasi akan menjadi penekanan dalam langkah-

langkah persuasif pemberantasan praktek KKN di dalam 

birokrasi pemerintah daerah. Kebijakan yang diterapkan 

pun berdasarkan hukum dan tidak diskriminatif. Untuk 

menghindari praktek KKN di kalangan birokrasi, maka 

penciptaan budaya kerja yang menghargai prestasi 

seseorang harus menjadi komitmen bersama antar 

pimpinan dan bawahan. 

2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan yang berorientasi pada profesionalisme, 

efisiensi dan efektivitas urusan birokrasi tersebut 

dilaksanakan melalui pelayanan terpadu dengan 

meminimalisir rantai birokrasi yang panjang. Kinerja 

birokrasi yang demikian itu perlu ditunjang oleh 

peningkatan kesejahteraan aparatur berupa gaji, 

tunjangan fungsional dan struktural yang adil dan setara 

tanpa mencederai rasa solidaritas sosial. Peningkatan 

prestasi kerja dengan memberikan tunjangan kinerja yang 

proporsional disesuaikan dengan profesionalitas aparatur. 

3) Potensi konflik horisontal diyakini tidak akan ada di masa 

depan, namun pencegahan terhadap munculnya konflik 
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horizontal tetap harus diwaspadai yaitu dengan 

pendekatan pembinaan kesadaran hukum yang persuasif. 

Penegakan hukum untuk tertib sosial harus lebih 

mengedepankan pendekatan kesejahteraan (prosperity 

approach) dibanding pendekatan keamanan (security 

approach) agar muncul kesadaran masyarakat untuk 

bertanggungjawab terhadap penegakan hukum dan 

harmonisasi sosial. Penegakan keamanan dan ketertiban 

masyarakat pada masa depan diupayakan dilakukan oleh 

masyarakat saja, sedangkan aparat penegak hukum hanya 

menjadi fasilitator dan pelayanan administrasi saja. 

Terciptanya kesadaran individu akan berkembang menjadi 

kesadaran komunal sehingga terjaminnya keamanan dan 

adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan wujud 

kemajuan dan kemandirian politik. 

4) Pembangunan ketertiban masyarakat terutama diarahkan 

pada keterlibatan TNI/Polri dalam melakukan pembinaan 

kepada masyarakat dan mempererat hubungan kerjasama 

antara masyarakat dengan aparat TNI/Polri. Peningkatan 

kepatuhan terhadap hukum oleh aparat Polri diarahkan 

pada bimbingan ketertiban dan kemasyarakatan, 

bimbingan  dan pelatihan ketertiban lalu lintas, 

pencegahan penggunaan obat-obat terlarang dan bahan 

psikotropika, pemberantasan tindak kriminal, peningkatan 

daya tanggap terhadap aduan masyarakat, pelayanan 
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administrasi yang cepat, efektif dan murah, maupun 

pencegahan praktek pungutan ilegal (praktek korupsi) 

oknum aparat kepolisian di jalan raya maupun dalam 

pengurusan administrasi dan rekruitmen anggota Polri 

bagi putra/putri Kota Tanjungbalai.  

5) Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai 

kesadaran hukum yang tinggi yang diarahkan dengan 

memberikan akses terhadap segala informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses dalam 

proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan 

serta membentuk perilaku masyarakat yang mempunyai 

rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat harus dibarengi dengan dukungan 

pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat 

dengan biaya yang murah. 

6) Peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik yang 

mendukung proses politik diarahkan pada komunikasi, 

artikulasi, agregasi, rekruitmen dan pendidikan politik 

masyarakat yang lebih toleran, terbuka dan menghargai 

perbedaan saluran aspirasi politik. Kedewasaan politik 

masyarakat ini dapat terwujud atas landasan kesadaran 

politik untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

dan bukan politik untuk kepentingan kelompoknya semata. 

Masyarakat yang hidup dalam alam kemajuan dan 
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kemandirian politik akan menaruh harapan yang besar 

terhadap partai politik dalam memperjuangkan aspirasi 

dan kepentingan mereka. 

7) Pengembangan rekruitmen dan kederisasi politik yang 

mendukung redistribusi kekuatan politik secara demokratis 

perlu mempertimbangkan keterwakilan kelompok-

kelompok sosial, baik kelompok penekan (pressure group) 

maupun kelompok kepentingan (interest group) untuk 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

pembangunan dan pemerintahan. Peran media massa di 

daerah dalam mengartikulasikan pesan-pesan politik harus 

diarahkan pada pilihan-pilihan rasional  dan pendewasaan 

politik secara menyeluruh. Pemerintah daerah 

memfasilitasi jaringan komunikasi antara lembaga 

legislatif, eksekutif, organisasi non pemerintah, dan 

kelompok-kelompok strategis lainnya yang mendukung 

pendewasaan budaya politik di daerah. 

8) Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta 

kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekruitmen dan 

kaderisasi politik maupun prinsip-prinsip kepatutan yang 

ada, sehingga keberadaan kaum perempuan di dalam 

politik hanya dipandang sebagai komplementari semata 

dan bukan berdasarkan pertimbangan rasional. 
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9) Peningkatan budaya dan kesadaran politik untuk generasi 

muda diarahkan pada penanaman nilai-nilai kebangsaan, 

kenegaraan dan patriotisme serta penanaman nilai-nilai 

kesetiakawanan dan solidaritas kebangsaan yang kuat. 

10) Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu 

mengakses keseluruh daerah termasuk daerah terisolir 

(remote area) dengan dukungan kuantitas dan kualitas 

aparatur, sarana dan prasarana yang memadai. 

11) Wilayah cakupan yang luas dengan tuntutan kebutuhan 

pembangunan yang cukup komplek membutuhkan 

peningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah secara 

cepat dan efektif melalui pengembangan sistem pelayanan 

satu atap (one top services). 

12) Peningkatan penegakan hukum (law enforcement) secara 

efektif terhadap pengelolaan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang secara 

efektif dalam kerangka keserasian dan keberlanjutan, 

sosialisasi kebijakan penataan ruang dan rencana tata 

ruang, partisipasi stakeholders, dan terpenting adalah 

koordinasi antarlevel pemerintahan berkaitan dengan 

kebijakan penataan ruang. 
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4.1.3. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Dalam 

Kehidupan Sosial Yang Damai 

Kualitas sumberdaya manusia dan kedamaian sosial di Kota 

Tanjungbalai akan sangat tergantung pada sejauhmana 

pencapaian prestasi pembangunan di bidang sosial. 

Keberpihakan pada pembangunan sosial yang sungguh-

sungguh akan banyak memberi dampak konstruktif bagi 

kemajuan daerah, karena indikator kemajuan suatu daerah 

diukur berdasarkan data dan atau faktor-faktor sosial yang 

tersedia. Kemajuan dan kemandirian sosial suatu daerah 

adalah sejalan dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat 

daerah bersangkutan. Untuk itu, pembangunan kesejahteraan 

sosial diarahkan kepada peningkatan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat penyandang 

masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. 

Disamping itu, perlu peningkatan penataan sistem pelayanan 

sosial maupun ketersediaan sarana pelayanan sosial. 

Penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada perlindungan 

dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat dengan prinsip 

kesetaraan. Masyarakat yang tergolong miskin harus 

ditingkatkan pemahaman tentang potensi dan jati dirinya 

sehingga menimbulkan kepercayaan diri untuk menyelesaikan 

persoalannya secara swadaya serta perlu diberikan akses dan 

dukungan bagi usaha-usaha produktif sehingga secara mandiri 

dapat meningkat kesejahteraannya. 
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Salah satu indikator kemajuan dan kemandirian sosial itu 

adalah diukur berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di 

suatu daerah. Hal lain yang penting disini adalah dukungan 

sarana dan prasarana sosial yang memadai serta komitmen 

masyarakat untuk mewujudkan kemandirian sosial itu sendiri. 

1) Pembangunan ke arah kemajuan dan kemandirian sosial 

diarahkan untuk memperkuat peran institusi pelayanan 

sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang menjangkau 

daerah-daerah belakang Kota Tanjungbalai. Penyediaan 

sarana dan prasarana pendidikan berupa ruang belajar 

yang cukup, kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan 

kependidikan, tunjangan pendidikan bagi tenaga pendidik, 

termasuk bebas SPP kepada siswa serta penyelenggaraan 

pendidikan tinggi yang berkualitas. 

2) Di bidang kesehatan, perlunya pelayanan kesehatan yang 

terjangkau, ketersediaan dokter di Puskesmas, pelayanan 

medis dan paramedis yang cepat tanggap, obat-obatan 

dan peralatan kesehatan yang cukup serta rumah sakit 

rujukan yang memadai. Pembangunan pendidikan dan 

kesehatan harus diorientasikan pada penciptaan kualitas 

sumberdaya manusia yang mampu mengelola potensi 

sumberdaya alam daerah untuk kesejahteraan masyarakat 
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dan kemajuan daerahnya. Pengembangan pendidikan 

kejuruan dan kerjasama dengan lembaga pendidikan 

terkait di luar daerah perlu dilakukan untuk memperoleh 

kualitas input pembangunan sumberdaya manusia. 

3) Pemenuhan kebutuhan gizi yang berkualitas dimulai dari 

sosialisasi kesadaran gizi masyarakat, sehingga kekayaan 

sumber protein hewani dan nabati dimanfaatkan secara 

seimbang untuk memenuhi syarat kualitas gizi dan pangan 

di seluruh wilayah atau keluarga masyarakat Kota 

Tanjungbalai.  

4) Selain itu perlu dilakukan pengendalian jumlah dan laju 

pertumbuhan penduduk. Keluarga merupakan unit terkecil 

yang merupakan pilar dalam pembangunan daerah untuk 

itu dilakukan upaya pelayanan keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu bagi 

terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas. Mobilitas 

penduduk mutlak diatur secara seimbang agar tersebar 

dengan merata sesuai dengan daya dukung lingkungan. 

Untuk itu upaya pembangunan hendaknya memperhatikan 

potensi wilayah, keragaman dan aspek budaya lainnya.  

5) Disamping itu, sistem administrasi kependudukan harus 

ditangani secara baik sehingga dapat menjadi input yang 

berarti bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
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serta terjaminnya hak-hak penduduk dan perlindungan 

masyarakat. 

6) Pembinaan penyandang masalah sosial (PMS) seperti 

penderita gangguan jiwa, penderita ketergantungan obat 

dan psikotropika (korban narkoba), pengidap HIV/AIDS 

dan penyakit menular lainnya dilakukan perawatan dan 

pembinaan secara lokalistik, terfokus dan sungguh-

sungguh bersama-sama antara pemerintah dan 

masyarakat dengan penyediaan dana 

pembinaan/perawatan yang sesuai. 

7) Pembinaan terhadap penyandang cacat dan anak 

terlantar, pemuda putus sekolah dan pengangguran 

dilaksanakan melalui lokalisasi dan pemusatan latihan 

ketrampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai 

dengan pilihan jenis ketrampilannya serta bantuan modal 

dan teknologi pasca pembinaan di BLK. Sementara itu 

masyarakat perlu diberikan pemahaman dan penyadaran 

untuk menghormati keberadaan penyandang cacat dan 

anak terlantar sebagai tanggungjawab mereka dan 

menerima mereka sebagai anggota masyarakat yang 

memiliki hak hidup yang sama dan memperoleh pekerjaan 

yang layak. 
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8) Pembangunan Iptek mencakup upaya penguasaan ilmu 

pengetahuan dasar dan terapan, pengembangan ilmu 

sosial dan humaniora bagi kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat. Disamping itu pengembangan teknologi dan 

pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan 

kemandirian dan daya saing penduduk dengan 

memeprhatikan nilai-nilai budaya, agama, etika, kearifan 

lokal serta daya dukung dan kelestarian lingkungan. 

9) Pembangunan Iptek diarahkan pada penyediaan informasi 

dan teknologi untuk mendukung upaya pembangunan di 

berbagai bidang terutama ketahanan pangan, sumber 

energi, sektor produksi, pendidikan dan bidang kesehatan. 

Selain itu, pengembangan SDM Iptek, peningkatan 

anggaran riset dan kebijakan riset lintas sektor. 

Pembangunan Iptek tersebut merupakan kerjasama 

perguruan tinggi, berbagai lembaga penelitian dan dunia 

usaha pada tingkat daerah, nasional maupun 

internasional. 

10) Pembinaan ketahanan sosial antara lain sosialisasi mitigasi 

bencana dan pencegahan wabah penyakit serta 

pembinaan kemasyarakatan dan kampanye 

kesetiakawanan sosial. Kemajuan dan kemandirian sosial 

adalah terjaminnya harta dan jiwa masyarakat dari 

musibah dan bala bencana dengan asuransi. Dalam 
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hubungan ini, setiap anggota masyarakat adalah 

pemegang polis asuransi harta dan jiwa. 

11) Kaum perempuan pada waktu akan datang harus 

diberikan kesempatan seluas-luasnya mengambil peran 

publik yang lebih luas. Dalam hal ini program 

pemberdayaan perempuan berupa peningkatan wawasan, 

ketrampilan, pembinaan dan pendampingan kelompok 

usaha ibu-ibu rumah tangga harus menjadi program kerja 

lintas sektor dan instansi pemerintah. 

12) Saat ini keterwakilan kaum perempuan dalam bidang 

pengabdian sebagai pegawai pemerintahan maupun 

tenaga pendidik dan paramedis sangat terbatas. 

Sementara keterlibatannya di bidang politik dan sektor-

sektor publik lainnya sangat minim. Oleh sebab itu, pada 

masa depan, peran perempuan di bidang pemerintahan 

dan bidang-bidang pelayanan umum di Kota Tanjungbalai 

harus menjadi prioritas. 

13) Penyeimbangan kepadatan penduduk di Kota Tanjungbalai 

dilakukan dengan penataan pemukiman di Kelurahan Sei 

Tualang Raso sebagai tempat pemukiman baru 

(resetlement) yang pada masa depan menjadi pusat-pusat 

ekonomi dan sosial. Selain itu perlunya kebijakan 

pembatasan penduduk dan pemukiman di Kecamatan 
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Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan, 

untuk menghindari kesemrawutan bangunan fisik dan 

pemukiman kumuh di perkotaan. Pemenuhan kebutuhan 

rumah yang layak huni dan terjangkau dengan 

menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan 

berpenghasilan rendah, sementara untuk daerah 

perkotaan diprioritaskan pada pengembangan sarana dan 

prasarana umum, ekonomi dan sosial serta pemukiman 

untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi. 

Untuk menyeimbangkan pembangunan kota dilakukan 

dengan kebijakan insentif dan disintensif.  

14) Pemerataan pendapatan yang ditandai menurunnya indeks 

gini dan tingkat pembangunan yang semakin merata 

keseluruh wilayah akan melahirkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat di perdesaan/kampung, yang 

juga berarti berkurangnya kesenjangan antar wilayah. 

15) Pembangunan prasarana sumberdaya air diarahkan untuk 

mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya sosial (social 

good) dan sumberdaya ekonomi (economic goods) yang 

seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, 

efektif, berkeadilan, berkelanjutan sehingga menjamin 

kebutuhan pokok hidup dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Keseimbangan antara pasokan dan 

kebutuhan (demand and supply management) ditujukan 

tuntuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan 
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dan konsumsi air maupun untuk meningkatkan kapasitas 

dan keandalan pasokan air. Pembangunan dan penyediaan 

air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan 

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di kawasan-

kawasan rawan air bersih. Penyediaan air bagi kebutuhan 

sektor-sektor terkait lainnya seperti industri, perdagangan, 

transportasi, pariwisata dan jasa lainnya bagi 

pertumbuhan sosial dan ekonomi pada masa depan perlu 

dilakukan penelitian dan pengembangan serta intervensi 

Iptek. Khusus ketersediaan air untuk sumber energi 

alternatif, hingga saat ini belum dilaksanakan namun pada 

masa depan akan menjadi energi alternatif yang sangat 

strategis. 

16) Disamping itu keberadaan sarana dan prasarana fisik 

sosial seperti gedung sekolah, rumah sakit, Puskesmas, 

sanggar kesenian, balai latihan kerja, tempat ibadah dan 

bangunan fisik sosial lainnya harus memperhitungkan 

faktor-faktor kenyamanan, keterjangkauan, kapasitas serta 

fungsinya memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat 

penggunanya. 

17) Pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial 

dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar 

pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung 

termasuk masyarakat miskin. Selanjutnya dalam rangka 
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memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat 

yang kurang beruntung, dilakukan penguatan lembaga 

jaminan sosial yang didukung oleh peraturan daerah, 

pendanaan dan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah 

berakar di masyarakat. 

18) Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan 

pemerataan pembangunan disetiap kecamatan. 

Pembangunan perkotaan harus diupayakan dalam konteks 

pembangunan wilayah yang lebih luas. Pembangunan 

perkotaan harus dikaitkan dengan daerah-daerah 

hinterland sekitarnya. Pembangunan prasarana dasar 

harus mampu menyentuh seluruh kelurahan sehingga 

memberi manfaat bagi masyarakat di kelurahan. 

 

4.1.4. Mewujudkan Perekonomian Kota Tanjungbalai Yang 

Berdaya Saing 

Pembangunan ekonomi Kota Tanjungbalai sampai saat ini 

meskipun terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, 

dirasakan berjalan lamban dan kurang memberikan dampak 

perubahan yang signifikan terhadap struktur perekonomian 

skala kecil dan menengah. Ini disebabkan oleh tidak adanya 

regulasi yang jelas dan masih timpangnya struktur 
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perekonomian secara nasional. Perolehan akses modal 

perbankan misalnya masih mengalami kerumitan dengan 

jaminan persyaratan kredit yang ketat dan memberatkan. 

Sementara disisi lain, pengoperasian lembaga-lembaga 

perekonomian di daerah, baik bank maupun BUMN tidak 

memberikan komitmen keberpihakan (prosentase laba dividen) 

kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal.  

 

1) Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat 

perekonomian lokal serta berorientasi dan berdaya saing 

global. Interaksi antar daerah didorong dengan 

membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan 

pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut 

dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola 

peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaaan, 

penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju 

ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara 

berkelanjutan, serta memanfaatkan sumber daya yang 

ada. 

2) Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada 

peningkatan kualitas dalam rangka mendukung daya saing 

global. 
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3) Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan 

kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun 

kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan 

non diskriminatif, menjaga dan mengembangkan dan 

melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta 

melindungi konsumen, meningkatkan daya saing, 

merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan 

teknologi, meningkatkan daya saing usaha kecil menengah 

(UKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan 

kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi daerah. 

4) Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong 

terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal, 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar 

kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis 

dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang 

memadai serta terwujudnya proses penyelesaian industrial 

yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar 

kerja yang diinginkan. 

5) Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi 

sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah 

yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan peningkatan 

kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya 

manusia. 
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6) Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai 

tambah (added value) dan daya saing produk-produk 

pertanian, hal ini sangat penting berkenaan dengn 

penguatan ketahanan pangan dan pengentasan 

kemiskinan. 

7) Mengembangkan subsistem jasa penunjang (supporting 

institution) sehingga dapat mendukung peningkatan 

produk pertanian dan perikanan  

8) Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya 

saing pada industri pengolahan dengan cara peningkatan 

kualitas 

9) Sektor jasa perlu diprioritaskan untuk mendorong 

pertumbuhan perekonomian di Kota Tanjungbalai 

terutama sektor tersier pada jasa perdagangan, hotel dan 

restoran; jasa agkutan dan komunikasi, jasa keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan dan 

jasa-jasa lainnya. 

10) Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong 

kegiatan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal, serta memberikan perluasan 

kesempatan kerja dengan memanfaatkan potensi wisata 

yang ada . 
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11) Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) 

diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin 

berbasis iptek dan berdaya saing khususnya dalam 

menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat 

sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan 

dan memperkual perekonomian lokal. Untuk itu 

pengembangan UKM dilakukan melalui peningkatan 

kopetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan 

produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan 

adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil, 

inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang 

sehat. 

 
4.1.5.  Mewujudkan Kota Yang Bersih, Indah, Tertib dan 

Aman Dengan Sarana Prasara Perkotaan Yang 

Memadai Dan Berwawasan  Lingkungan 

  

 Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan 

kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran 

swasta dalam  penyediaan sarana dan prasarana akan makin 

ditingkatkan terutama  untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat 

komersial. 

1) Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi 

diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar 

masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya 

seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata dan 
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jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan 

tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dan 

pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, sumber daya air serta kesehatan. 

2) Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung 

kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan 

dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah 

agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan 

antar wilayah. Penyediaan pelayanan angkutan umum masal 

perkotaan yang didukung pelayanan yang aman, nyaman, 

tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi 

dengan kebijakan tata guna lahan serta meningkatkan budaya 

berlalu lintas yang tertib dan disiplin. 

3) Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara 

pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada 

saat bencana tetapi juga pada tahap pencegahan serta 

pemulihan pasca bencana. 

4) Pemanfaatan terpadu antara air permukaan dan air tanah 

akan digalakan terutama untuk menciptakan sinergi dan 

menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. 
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4.2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS 
 

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala 

prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan 

jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan 

mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa 

mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala 

prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus 

berkesinambungan dari priode yang satu ke priode berikutnya dalam 

rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. 

Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka 

panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. 

Prioritas masing-masing misi dapat dijabarkan menjadi prioritas utama. 

Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi 

permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama 

dapat disusun sebagai berikut : 

 

4.2.1 RPJM ke – 1  (2005 – 2010) 

 
 

Berlandasakan pelaksanaan dan pencapaian Pembangunan 

tahun sebelumnya RPJM ke – 1diarahkan untuk membangun Kota 

Tanjungbalai di segala bidang dalam rangka terwujudnya Kota 

Tanjungbalai sebagai Kota Pelabuhan, Perdagangan dan Industri 

Regional menuju Masyarakat Madani. 
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Kota Tanjungbalai terus berbenah dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan mencetuskan beberapa skala 

prioritas antara lain : Wajar Dikdas 12 Tahun, Penanggulangan 

Kemiskinan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, 

Peningkatan Fasilitas dan Utilitas Perkotaan, Peningkatan Kualitas 

SDM, Peningkatan Kebersihan Kota, Peningkatan Kapasitas Jaringan 

Air Bersih, Peningkatan Perumahan Permukiman, Peningkatan 

Kesempatan Kerja, Pengembangan Pasar Terpadu, Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Darat/Sungai, Peningkatan 

Kelembagaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah, 

Pemberdayaan UKM serta Koperasi, Pengurangan Angka 

Pengangguran, Penanggulangan Bencana Alam, Penetapan Batas 

Wilayah, Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pengembangan Pelabuhan 

Teluk Nibung, Pengembangan Informasi Kepariwisataan, 

Pengembangan Kawasan DAS serta Pengembangan Kewirausahaan 

dan Daya Saing. 

Bersamaan dengan itu dilaksanakan revitalisasi kelembagaan 

pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain 

Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Cepat Tumbuh. Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia antara lain ditandai oleh meningkatnya 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diarahkan untuk 

membangun Kota Tanjungbalai yang berbudaya, beragama, 

berpendidikan serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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Bersamaan dengan hal tersebut, Kota Tanjungbalai sering 

mengalami banjir kiriman sesuai dengan kondisi geografis. 

Pengendalian bencana banjir di dukung oleh meningkatnya kesadaran 

masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan menyadari keadaan 

wilayah yang rawan bencana sehingga makin peduli dan antisipatif. 

Hal itu didukung oleh pengembangan kelembagaan dan peningkatan 

kapasitas di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka 

penanggulangan bencana serta diacunya tata ruang secara hirarki 

sebagai payung kebijakan spesial semua sektor dalam rangka 

mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan 

dampak bencana. 

 
4.2.2 RPJM ke – 2  (2010 – 2015) 

 
 

Berlandasakan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai 

keberlanjutan RPJM ke – 1, RPJM ke – 2 ditujukan untuk lebih 

memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk 

pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya 

saing perekonomian. 

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh 

membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, 

antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka 

kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga 

jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang 
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didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; 

meningkatnya kesetaraan gender; kesejahteraan dan perlindungan 

anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 

menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu dan antar 

kelompok masyarakat; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat 

kawasan cepat tumbuh, kawasan industri, kawasan permukiman, 

kawasan perkantoran serta kawasan ekonomi khusus dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan modal 

bagi usaha kecil menengah dan meningkatnya pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur 

dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia 

usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan 

kelembagaan ekonomi syariah yang mendorong prakarsa masyarakat 

dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh 

pengembangan jaringan infrastruktur transportasi dan pengembangan 

sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. 

Bersamaan dengan itu, meningkatnya berbagai industri seperti industri 

perikanan, wisata sungai secara optimal dan berkelanjutan. 

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang 

berkelanjutan, pengelolaan sumber daya harus semakin berkembang 

melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran 

masyarakat yang ditandai dengan berkembang dan menguatnya 

partisipasi aktif masyarakat; mewujudkan nilai tambah, daya saing  
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serta kelembagaan. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya 

kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang 

dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan 

pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

4.2.3 RPJM ke – 3  (2015 – 2020) 

 
 

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai 

keberlanjutan RPJM ke – 2, RPJM ke – 3 ditujukan untuk lebih 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang 

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus 

meningkat. 

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap 

di seluruh wilayah Kota Tanjungbalai. Kehidupan demokrasi semakin 

mengakar dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan makin 

mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan 

pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semkin 

mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu 

mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kota 

Tanjungbalai dalam berbagai kerja sama dalam rangka mewujudkan 

tatanan kehidupan yang lebih maju, mandiri dan madani dalam 

berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan 
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penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang 

makin mantap serta profesionalisme aparatur negara makin mampu 

mendukung pembangunan daerah. 

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding 

dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah lain yang didorong oleh 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai 

terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia 

terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi 

pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung 

oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; 

meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; 

meningkatnya kesetaraan gender serta kesejahteraan dan 

perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; 

dan mantapnya budaya dan karakter masyarakat. 

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin 

mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan 

kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial 

dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari; terus membaiknya 

pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada diimbangi 

dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh 

meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat; serta 

semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di 

seluruh wilayah Kota Tanjungbalai. 
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Daya saing perekonomian Kota Tanjungbalai semakin kuat dan 

kompetitif dan berkelanjutan dengan terpenuhinya ketersediaan 

infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah 

dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta terlaksananya penataan 

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, 

produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat 

dalam kegiatan perekonomian. 

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata 

ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; 

terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai 

kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi 

kelurahan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya pelabuhan 

Teluk Nibung guna terciptanya perekonomian masyarakat yang 

handal, mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan 

pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air 

minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, 

pengembangan infrastruktur akan terus dikembangkan, terutama 

untuk mendukung pembangunan diberbagai bidang. Sejalan dengan 

itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana 

dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat 

karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang 

dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin 

mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. 
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4.2.4 RPJM ke – 4  (2020– 2025) 

 
 

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai 

keberlanjutan RPJM ke – 3, RPJM ke – 4 ditujukan untuk mewujudkan 

masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju, mandiri dan madani melalui 

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber 

Daya Manusia berkualitas, berdaya saing serta berbudaya dan religius. 

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan 

oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat 

dengan jangkauan yang lebih menyeluruh, mantapnya sumberdaya 

manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh 

meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, elevansi pendidikan 

seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan 

pendidikan, meningkatnya kemampuan iptek, meningkatnya derajat 

kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya fungsi 

pelabuhan, meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur. 

Sejalan dengan tingkat kemajuan daerah, sumber daya 

manusia Kota Tanjungbalai diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, berbudaya, beragama, beriman serta 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran, sikap mental dan 

perilaku masyarakat semakin mantap dalam pengelolaan sumberdaya 

yang ada dalam menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan 
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sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep 

pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. 

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai 

dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya 

keterpaduan antara perdagangan, industri, perikanan dan sektor jasa. 

Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata serta berfungsi 

dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan 

pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga 

mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; 

serta berkembangnya iklim investasi dari perusahaan-perusahaan 

dalam mapun luar negeri. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi 

yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai 

sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai 

kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain dengan tingkat 

pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin 

rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan 

terselenggaranya jaringan transportasi, infrastruktur yang handal bagi 

seluruh masyarakat Kota Tanjungbalai; tercapainya elektrifikasi di 

setiap kelurahan dan elektrifikasi rumah tangga; terpenuhinya sarana 

dan prasarana air bersih serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh 

masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka 

panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel sehingga terwujud 

kota tanpa permukiman kumuh. 
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Dalam rangka mamantapkan pembangunan yang 

berkelanjutan, sumberdaya yang ada terus dipelihara dan 

dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya 

saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada 

masa yang akan datang. 
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BAB  5 

PENUTUP 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Tanjungbalai Tahun 2005 – 2025 yang memuat kondisi umum, modal 

dasar, visi dan misi serta sasaran dan arah pembangunan, yang 

merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dan 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 20 tahun mendatang. 

 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kota Tanjungbalai ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi 

Tanjungbalai Maju, Mandiri dan Madani yang bertumpu pada potensi 

perdagangan, perindustrian dan jasa, perlu didukung oleh : (1) 

Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) 

Konsistensi kebijakan dari setiap Kepala Daerah selama 20 tahun; (3) 

Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Peran serta masyarakat dan 

dunia usaha secara aktif. 

      Tanjungbalai,       Desember  2007 

 

           WALIKOTA TANJUNGBALAI 
 

 
 

        DR. H. SUTRISNO HADI, Sp.OG 


