
 

 

 

BAB IV 

PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS DAERAH 

 

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara 

kinerja  pembangunan  yang dicapai  saat  ini dengan  yang 

direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai d i 

masa datang dengan kondisi  rea l saat perencanaan dibuat. 

Permasalahan pembangunan dapat juga dimaknai sebagai penyebab 

terjadinya kesenjangan tersebut. 

Dasar identifikasi permasalahan pembangunan daerah adalah 

tujuan pembangunan daerah yang ditegaskan dalam U ndang- 

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 

258 ayat 1, yaitu : 1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan 

Masyarakat; 2. Kesempatan Kerja; 3. Lapangan Berusaha; 4. 

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik; dan 5. Daya 

Saing Daerah. 

Dalam Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah  ini, 

permasalahan  pembangunan  dirumusk an  berdasarkan 

pengintegrasian D okumen Kajian Lingkungan  Hidup Strategis 

(KLHS) , Kajian Teknokratik, Rencana Induk Kelitbangan, juga 

memperhatikan Rencana Pembangunan J angka Panjang Nasional 

(RPJ MN) Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah (RPJ PD ) 

Sibolga dan Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Sibolga dan Provinsi, dan hasil pengkajian permasalahan urusan 

pemerintahan. 
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4.1. Permasalahan Pembangunan  

4.1.1. Permasalahan Berdasarkan Pengintegrasian dokumen 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Secara umum, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB ) yang dikembangkan di Indonesia terdiri atas 17 tujuan, 

169 target dan 319 indikator. Pemerintah Kota  di Seluruh 

Indonesia termasuk Pemerintah Kota Sibolga melaksanakan 

sebanyak 222 indikator. J uml ah indikator TPB dan status 

pencapaian target indikator TPB di Kota Sibolga selanjutnya 

akan diuraikan sesuai rumusan .  Rumusan isu strategis 

merupakan capaian  TPB dalam kelompok yang  belum 

mencapai target (SB dan B ) dan yang belum memiliki data 

(NA). Selain kedua kelompok hasil capaian TPB, isu strategis 

juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan 

lingkungan hidup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ek osistem, 

risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan 

adaptasi perubahan  iklim,  emisi  gas rumah  kaca dan 

kemampuan penyediaan lingkungan hidup. 

Secara umum strategi terhadap capaian TPB untuk 

masing-masing kelompok adalah sebagai berikut: 

a. Indikator yang telah ada dalam RPJ MD tetapi belum 

mencapai target adalah mendorong pencapaian indikator 

tersebut agar dapat mencapai target nasional. 

b. Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang 

ditetapkan secara nasional. 

Sedangkan untuk indik ator TPB yang telah ada dalam 

RPJ MD dan telah mencapai target maka perlu untuk tetap 

dipertahankan kinerja agar tidak turun. Berdasarkan analisis 

terhadap masing-masing capaian TPB dan kondisi lingkungan 

hidup Kota Sibolga, berikut adalah rumusan isu strat egis 

berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu 

sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola 

kelembagaan. 
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Pilar Sosial - SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2020 . 

No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

I Sosial SB J umlah kabupaten/kota yang mencapai 
eliminasi malaria. 

Persentase merokok pada penduduk umur 
≤18 tahun. 

J umlah kabupaten/kota yang memiliki 
puskesmas yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan jiwa. 
Unmet need pelayanan kesehatan. 

Persentase merokok pada penduduk umur 
≥15 tahun. 
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 

Prevalensi kekurangan gizi ( underweight ) pada 
anak balita. 

Prevalensi  stunting (pendek  dan sangat 
pendek) pada anak di bawah  lima 
tahun/balita. 

Proporsi perempuan yang berada di posisi 
managerial. 

Persentase penduduk yang hidup di bawah 
garis kemiskinan nasional, menurut jenis 
kelamin dan kelompok umur. 

Persentase penyandang disabilitas yang 
miskin dan  rentan yang  terpenuhi  hak 
dasarnya dan inklusivitas. 

Proporsi peserta Program Jaminan Sosial 
Bidang Ketenagakerjaan. 

Persentase rumah tangga yang memiliki akses 
terhadap layanan sumber air minum layak 
dan berkelanjutan. 

Persentase rumah tangga yang memiliki akses 
terhadap layanan sanitasi layak dan 
berkelanjutan. 

Persentase penduduk umur 0 -17 tahun 
dengan kepemilikan akta kelahiran. 

J umlah korban meninggal, hilang, dan 
terkena dampak bencana per 100.000 orang. 

Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana 
sosial. 

Indeks risiko bencana pada pusat -pusat 
pertumbuhan yang berisiko tinggi. 

J umlah kerugian ekonomi langsung akibat 
bencana. 

Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh 
pemerintah secara langsung untuk program 
pemberantasan kemiskinan. 

Angka Partisipasi Kasar (APK) 
SD/MI/sederajat. 

Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan 
PLB yang bersertifikat pendidik. 
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Pilar Sosial - B 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2020 . 

Tabel 4.3 

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Sibolga 
Pilar Lingkungan - SB 

No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

II Lingkun 
gan 

SB Dokumen rencana pemanfaatan 
keanekaragaman hayati. 

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses 
terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 

J umlah korban meninggal, hilang dan terkena 
dampak bencana per 100.000 orang. 

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani 
rumah tangga, perkotaan dan industri, serta 
penyediaan air baku untuk pulau -pulau. 

J umlah desa/kelurahan yang melaksanakan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 

J umlah timbulan sampah yang didaur ulang. 

J umlah perusahaan yang menerapkan 
sertifikasi SNI ISO 14001. 

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2020 . 

No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

I Sosial B Angka kelahiran pada perempuan umur 15 - 
19 tahun ( Age Specific Fertility Rate /ASFR). 

Total Fertility Rate (TFR). 

Proporsi perempuan umur 15 -49 tahun yang 
membuat keputusan sendiri terkait hubungan 
seksual, penggunaan kontrasepsi, dan 
layanan kesehatan reproduksi. 

Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 
tahun) atau pasangannya yang memiliki 
kebutuhan keluarga berencana dan 
menggunakan alat kontrasepsi metode 
modern. 
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Pilar Lingkungan - TD 

No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

II Lingkun 
gan 

TD Persentase rumah tangga yang memiliki akses 
terhadap layanan sumber air minum layak. 

Proporsi  populasi  yang memiliki akses 
layanan sumber air minum aman  dan 
berkelanjutan. 

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci 
tangan dengan sabun dan air. 

Persentase rumah tangga yang memiliki akses 
terhadap layanan sanitasi layak. 

J umlah desa/kelurahan yang Open Defecation 
Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (SBS). 

J umlah kabupaten/kota yang terbangun 
infrastruktur air limbah  dengan sistem 
terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 

Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem 
pengelolaan air limbah terpusat. 

J umlah kabupaten/kota yang ditingkatkan 
kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan 
dan dilakukan pembangunan Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 

Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem 
pengelolaan lumpur tinja. 
Kualitas air danau. 

Insentif penghematan air 
pertanian/perkebunan dan industri. 

J umlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi 
ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW). 

J umlah jaringan informasi sumber daya air 
yang dibentuk. 

J umlah wilayah sungai yang  memiliki 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
daerah tangkapan sungai dan danau. 

Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya 
air. 

J umlah kawasan perkotaan metropolitan 
yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan 
(SPP). 

J umlah kota sedang dan kota baru yang 
terpenuhi SPP. 

Persentase pengguna moda transportasi 
umum di perkotaan. 

J umlah sistem angkutan rel yang 
dikembangkan di kota besar. 

J umlah kota sedang di luar J awa yang 
diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus 
urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan 
utama. 
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No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

   J umlah Metropolitan baru di luar J awa 
sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). 

Rata-rata institusi yang berperan secara aktif 
dalam Forum Dialog Perencanaan 
Pembangunan Kota Berkelanjutan. 
J umlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 

J umlah kota pusaka di kawasan perkotaan 
metropolitan, kota besar, kota sedang dan 
kota kecil. 
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 

J umlah kota tangguh bencana yang 
terbentuk. 

J umlah kerugian ekonomi langsung akibat 
bencana. 

J umlah kota hijau yang mengembangkan dan 
menerapkan green waste di kawasan 
perkotaan metropolitan. 

J umlah kota hijau yang menyediakan ruang 
terbuka hijau di kawasan perkotaan 
metropolitan dan kota sedang. 

Proporsi pemerintah kota yang memiliki 
dokumen  strategi pengurangan  risiko 
bencana. 

Dokumen strategi Pengurangan Risiko 
Bencana (PRB) tingkat daerah. 

J umlah produk ramah lingkungan yang 
teregister. 

J umlah fasilitas publik yang menerapkan 
Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan 
teregister. 

Dokumen strategi Pengurangan Risiko 
Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 

J umlah korban meninggal, hilang dan terkena 
dampak bencana per 100.000 orang. 

Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan 
keseluruhan. 

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi 
terhadap luas lahan keseluruhan. 

Tersedianya kerangka legislasi, administrasi 
dan kebijakan untuk memastikan pembagian 
keuntungan yang adil dan merata. 

Sumber: Analisis Tim Penyusun KLHS , 2020. 
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Tabel 4.5 

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Sibolga 
Pilar Ekonomi - TD 

No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

III Ekonomi TD Bauran energi terbarukan. 
Intensitas energi primer. 
Laju pertumbuhan PDB per kapita. 

Laju pertumbuhan PDB  per  tenaga 
kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per 
orang bekerja per tahun. 
Persentase tenaga kerja informal sektor 
pertanian. 

Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah) ke layanan keuangan. 
Upah rata -rata per jam pekerja. 
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan 
jenis kelamin dan kelompok umur. 

Persentase usia muda (15 -24 tahun) yang 

sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti 
pelatihan (NEET). 
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. 
J umlah pekerja pada industri pariwisata 
dalam proporsi terhadap total pekerja. 
J umlah kantor bank dan ATM per 100.000 
penduduk dewasa. 

Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank 
Umum). 

Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. 

Panjang pembangunan jalan tol. 
Panjang jalur kereta api. 
J umlah pelabuhan strategis. 

Proporsi nilai tambah sektor industri 
manufaktur terhadap PDB dan per kapita. 
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. 
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri 
manufaktur. 
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap 
total nilai tambah industri. 
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau 
kredit. 
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap 
PDB. 
Proporsi penduduk yang terlayani mobile 

broadband . 

Proporsi individu yang menguasai/memiliki 
telepon genggam. 
Proporsi individu yang menggunakan internet 

Persentase penduduk yang hidup di bawah 
garis kemiskinan nasional, menurut jenis 
kelamin dan kelompok umur. 

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 
persen dari median pendapatan, menurut 
jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 
Indeks Kebebasan Sipil. 
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No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

   J umlah kebijakan yang diskriminatif dalam 

12 bulan lalu berdasarkan pelarangan 
diskriminasi  menurut hukum HAM 
Internasional. 

Total pendapatan pemerintah sebagai 
proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. 

Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar ( fixed 
broadband ) di Perkotaan dan di Perdesaan. 

Proporsi penduduk terlayani mobile 
broadband . 
Proporsi individu yang menggunakan internet. 

J umlah proyek yang ditawarkan untuk 
dilaksanakan dengan skema Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

J umlah alokasi pemerintah untuk penyiapan 
proyek, transaksi proyek, dan dukungan 
pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU). 

Persentase konsumen Badan Pusat Statistik 
(BPS) yang merasa puas dengan kualitas data 
statistik. 

Persentase konsumen yang menjadikan data 
dan informasi statistik BPS sebagai rujukan 
utama. 

J umlah metadata kegiatan statistik dasar, 
sektoral, dan khusus yang terdapat dalam 
Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). 

Persentase indikator SDGs terpilah yang 
relevan dengan target. 

J umlah pengunjung  eksternal  yang 
mengakses  data dan informasi statistik 
melalui website. 

Persentase konsumen yang puas terhadap 
akses data Badan Pusat Statistik (BPS). 

Sumber: Analisis Tim Penyusun KLHS , 2020. 

 
Tabel 4.6 

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Sibolga 
Pilar Ekonomi - SB 

No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

III Ekonomi SB Proporsi lapangan kerja informal sektor non - 
pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 
Persentase tenaga kerja formal. 
Tingkat setengah pengangguran. 
J umlah devisa sektor pariwisata. 

Proporsi peserta Program J aminan Sosial 
Bidang Ketenagakerjaan. 
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. 

Sumber: Analisis Tim Penyusun KLHS , 2020. 
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Tabel 4.7 

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Sibolga 
Pilar Ekonomi - B 

No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

III Ekonomi B Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh 
pajak domestik. 

Sumber: Analisis Tim Penyusun KLHS , 2020. 

 
Tabel 4.8 

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Sibolga 
Pilar Hukum- TD 

No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

IV Hukum TD J umlah kasus kejahatan pembunuhan pada 
satu tahun terakhir. 

Kematian disebabkan konflik per 100.000 
penduduk. 

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak 
umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman 
fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh 
dalam setahun terakhir. 
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki -laki 
dan anak perempuan. 

Proporsi perempuan dan laki -laki muda umur 
18-24 tahun yang mengalami kekerasan 
seksual sebelum umur 18 tahun. 
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 
Proporsi pengeluaran utama pemerintah 
terhadap anggaran yang disetujui. 

Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah 
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 

Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah (SAKIP) 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 

Persentase instansi pemerintah yang memiliki 
nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 

Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU 
Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ 
Kota). 

Persentase keterwakilan perempuan di Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Persentase keterwak ilan perempuan sebagai 
pengambilan keputusan di lembaga eksekutif 
(Eselon I dan II). 
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang 
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Sumber: Analisis Tim Penyusun KLHS , 2020. 

 
Tabel 4.9 

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Sibolga 
Pilar Hukum - TD 

No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

IV Hukum SB Proporsi penduduk yang menjadi korban 
kejahatan  kekerasan dalam 12  bulan 
terakhir. 

Proporsi penduduk yang merasa aman 
berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 

Persentase anak yang memiliki akta 
kelahiran. 

Sumber: Analisis Tim Penyusun KLHS , 2020. 

No Pilar 
Indikator 

TPB 
Isu Strategis dari Target TPB belum mencapai 
target, belum dilaksanakan, belum ada data 

   kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan 
sipil, menurut umur. 

   Persentase kepemilikan akta lahir untuk 
penduduk 40% berpendapatan bawah. 

J umlah kepemilikan sertifikat Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
untuk mengukur kualitas PPID dalam 
menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang - 
undangan. 

J umlah kebijakan yang diskriminatif dalam 

12 bulan lalu berdasarkan pelarangan 
diskriminasi  menurut hukum HAM 
Internasional. 

 



RPJMD KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 -20 26 
IV-11 

 

 

 

4.1.2.   Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan 

4.1.2.1. Urusan Pemerintahan 

Pelayanan Dasar: 

Wajib yang berkaitan dengan 

 

1. Pendidikan , menghadapi permasalahan: 

a. Masih rendahnya APK PAUD; 

b. Masih rendahnya persentase pendidik PAUD memiliki 

Kualifikasi S1 dan Sertifikat Pendidik ; 

c. Masih rendahnya satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi ; 

d. Makin menurunnya APM SD dan Masih rendahnya APM SMP; 

e. Masih rendahny a persentase pendidik SD dan SMP memiliki 

sertifikasi Pendidik ; 

f. Rapor Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada 

J enjang SD dan SMP di Kota Sibolga masih rendah karena 

belum sesuai Standar Nasional ; 

g. Rapor Mutu Standar Sarana dan Prasarana pada J enj ang SD 

dan SMP di Kota Sibolga masih rendah karena belum sesuai 

Standar Nasional; 

h. Perlu dukungan terhadap Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 

06 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia 

Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Sibolga. 

 

2. Kesehatan , menghadapi permasalahan: 

a. Derajat kesehatan masyarakat Kota Sibolga dapat dikatakan 

dalam kondisi baik, hal ini dapat dilihat dari angka harapan 

hidup yang telah melebihi dari target  namun masih perlu 

ditingkatkan  lagi . (menurut United Nations Development 

Programme atau Badan Program Pembangunan PBB angka 

standar = 85) 

b. Masih terdapatnya angka kematian bayi ; 

c. Masih terdapatnya angka kematian balita ; 

d. Masih terdapatnya kematian ibu ; 

e. Masyarakat Kota Sibolga pada dasarnya telah terlindungi 

kesehatannya dengan ad anya J aminan Kesehatan Masya rakat 

namun capaian yang diperoleh pada tahun 2020 masih ada 
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penduduk Kota Sibolga yang belum tertanggung karena data 

yang tersaji dari sistem J KN tidak dapat dipisahkan Penduduk 

Sibolga dan Luar Kota Sibolga. 

f. Penurunan angka Stunting . 

 

3. Rumah Sakit Umum , menghadapi permasalahan: 

a. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana dan 

Prasarana Kesehatan yang belum maksimal berdampak pada 

tingkat kepuasan masyarakat; 

b. Prosedur tetap tentang mutu dan standar pelayanan belum 

dilaksanakan secara maksimal di unit pelayanan tertentu. 

 

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , menghadapi 

permasalahan: 

a. Keterbatasan kemampuan tenaga teknis yang menangani 

proyek di lapangan sehingga berpengaruh terhadap 

penanganan pekerjaan fisik di lapangan. 

b. Belum terintegrasinya Mekanisme Perencanaan dan 

Penganggaran Daerah dengan penerapan SPM, karena 

penerapan SPM belum sepenuhnya menjadi dasar 

pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD . 

c. Belum si nerginya   pembangunan   SPAM  regional baik 

kewenangan pusat dan kabupaten/kota dikarenakan belum 

adanya  Rencana  Induk  Sistem Penyediaan  Air  Minum 

(RISPAM)   serta grand design Air Minum Kota Sibolga yang 

terbaru berdasarkan Permen PUPR 27/PRT/M/2016 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan  Air  Minum ,  sehingga 

masih sulit untuk  Merumuskan arahan rencana perbaikan 

modifikasi/penggantian/penambahan   instalasi  produksi, 

jaringan perpipaan, dan pengembanganuntuk perencanaan 

strategis    di bidang  air   minum  yang  terintegrasi  dan 

berkesinambungan . 

d. Belum adanya Update data dan Pemuhta hiran Strategi 

Sanitasi Kota (SSK) Kota Sibolga, mengingat SS K sangat 

diperlukan untuk mempercepat implementasi terkait dengan 
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pencapaian target Universal Access , dan juga sebagai nilai 

strategis bagi kota Sibolga dalam membenahi kondisi sarana 

sanitasi kota, serta   dapat menjadi bahan masukan untuk 

RPJ MD K ota Sibolga Tahun 2021-2026. 

e. Semakin tingginya kondisi jalan yang rusak ringan, yang perlu 

penanganan untuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan. 

 

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , menghadapi 

permasalahan: 

a. J umlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sibolga masih 

banyak yaitu 4.311 unit rumah (26,74% ); 

b. Urusan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas 

Dinas PUPR Kota Sibolga sehingga Dinas PKPLH Kota Sibolga 

tidak dapat menyajikan data kawasan permukiman secara 

faktual dan akuntabel. 

 

6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat , 

menghadapi permasalahan: 

Urusan ini ditangani oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, 

Badan Penanggulang an Bencana Daerah dan Kesbang . Adapun 

permasalahan adalah: 

a. Penegakan Peraturan D aerah belum optimal karena masih 

ditemukan pelanggaran 

b. SDM Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS untuk 

mendukung proses hukum dalam Penegakan Perda dan 

Perkada sangat minim yaitu hanya 1 orang sehingga ketika 

akan melakukan penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan 

Walikota mengalami kesulitan untuk menaikannya ke proses 

yustisi karena memerlukan minimal 2 orang penyidik untuk 

melakukan proses pemberkasan untuk dinaikkan ke sidang 

pengadilan. 

c. Belum semua lingkungan memiliki poskamling 

d. Dari 19 Titik Hidran air, 2 yang dapat berfungsi. Untuk itu 

perlu melakukan perbaikan 17 Titik yang sudah ada dan juga 

melakukan pembangunan Titik Hidran baru di Kecamatan 
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Sambas dan Kelurahan Aek Muara Pinang, Menambah titik 

hidran di Sibolga Ilir dan Daerah Padat Penduduk Lainnya 

sehingga pelayanan Pemadaman Kebakaran dapat lebih 

optimal dan dapat menekan kerugian materi dan sosial yang 

akan ditimbulkan. 

e. Masih perlu dibangun 2 Pos Pemadam Kebakaran di 

Kecamatan Sibolga Utara dan Kecamatan Sibolga Selatan 

f. Wilayah  Manajemen bencana  Kebakaran (WMK) disertai 

dengan kemampuan teknis petugas Damkar, Lahan untuk 

Tandon Air dan peningkatan sarana prasarana Pemadam 

Kebakaran sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2019 

tentang Standa r Pelayanan Miniman Sub Urusan Kebakaran; 

g. Masih terdapat masyarakat yang bertempat t inggal di kawasan 

rawan bencana; 

h. Belum ada Kelurahan Tangguh Bencana yang dibentuk, 

ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan Kelurahan 

Tanggap Bencana 

i. Mitigasi bencana belum optimal. 

 

7. Sosial, menghadapi permasalahan: 

Dalam melaksanakan tugas dan fung sinya bidang sosial ada 

beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial baik secara 

eksternal maupun internal. Permasalahan yang dihadapi yaitu : 

a. Belum optimalnya pemberian bantuan sosial bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena kerterbatasan anggaran 

sehingga tingkat kemiskinan masih rentan; 

b. Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang sosial ses uai dengan 

PP Nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 

2018 serta Permensos Nomor 9 Tahun 2018 karena dana yang 

dianggarkan bel um fokus pada pencapaian SPM; 

c. Disabilitas terlantar, anak terlantar , lansia terlantar , 

gelandangan dan pengemis di luar panti belum tertangani karena 

kerterbatasan anggaran; 
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d. Bencana sering terjadi di daerah yang sama karena warga yang 

sering terkena dampak bencana masih menempati daerah yang 

rawan bencana sementara daerah tersebut tidak layak dijadikan 

daerah permu kiman (berada di lereng perbukitan). 

 

4.1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  

 

1. Tenaga kerja, menghadapi permasalahan: 

a. Belum adanya jabatan fungsional tertentu bidang hubungan 

industrial, pengantar ke rja serta pengawas tenaga kerja; 

b. Kurangnya lowongan kerja serta kurangnya kemampuan 

menciptakan kesempatan kerja ; 

c. Tidak adanya kewenangan pemerintah kota tentang wajib 

lapor perusahaan ; 

d. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) serta instruktur 

yang bersertifikat di Kota Sibolga ; 

e. Belum optimalnya peny ampaian informasi tentang Program 

J aminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kota 

Sibolga dimana capaian terakhir sebesar 55,74% . 

 

2. Pemberdayaan perempuan dan pe rlindungan anak , menghadapi 

permasalahan: 

a. belum optimalnya pelak sanaan penanganan tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat 

dilihat masih ditemukannya kasus kekera san terhadap 

perempuan dan anak; 

b. Masih belum optimalnya perwujudan Kota layak anak untuk 

memenuhi kategori utama. Memang Kota Sibolga sudah 

mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak namun perlu 

ditingkatkan untuk kategori utama. 

 

3. Pangan , menghadapi permasalahan: 

a. Ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar 

daerah sangat berpotensi menimbulkan kerawanan pangan 
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khususnya jika terjadi permasalahan atau kendala d i dalam 

pemasokan komoditas pangan tersebut; 

b. Harga yang fluktuatif khususnya terhadap bahan pangan 

tertentu antara lain ca be merah, bawang merah dan ikan; 

c. Pola konsumsi masyarakat yang belum menerapkan pola 

makan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang 

ditandai oleh nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih di 

bawah nilai ideal; 

d. Masih adanya kondisi rawan pangan kronis yang disebabkan 

oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi 

standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada 

periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, 

aset produktif dan kekurangan pendapatan. Hal ini ditandai 

dengan masih adanya kasus gizi buruk dan kura ng gizi balita 

di Kota Sibolga; 

e. Adanya potensi rawan pangan transien yang bersifat 

mendadak/sementara yang diseba bkan oleh perbuatan 

manusia maupun alam seperti kebakaran, banjir, longsor, 

dan lain-lain; 

f. Pemerintah Kota Sibolga belum dapat menyediakan sarana 

dan prasarana untuk cadangan pangan pemerintah daerah 

berupa gudang penyimpanan cadangan pangan. 

 

4. Pertanahan , menghadapi permasalahan: 

Mengacu pada RPJ MN 2020 -2024 sebagaimana juga telah dikaji 

oleh Badan Pene litian dan Pengembangan Kementerian Dalam 

Negeri yang disertai terbitnya  Surat Menteri Dalam Negeri 

Nomor  593/5093/SJ kepada  Seluruh  Gubernur dan 

Bupati/ Walikota Pada  11 September 2020, dikatakan 

Pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan terhadap 

subyek reforma agraria, yaitu : 

a. Inventarisasi subyek dan identifikasi potensi lokasi penerima 

Tanah Obyek Reforma Agraria ( TORA); 

b. Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat antar 

organisasi perangkat daerah 
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c. Penyediaan infrastruktur pendukung sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi wilayah termasuk penyediaan 

sarana, pengembangan modal dan pemasaran. 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat penerima sertifikat tanah 

 

Adapun Tugas dan Fungsi Gug us Tugas Reforma Agraria (GTRA) 

adalah: 

a. Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan 

Aset; 

b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah -tanah untuk 

ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan 

sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk 

oleh Menteri; 

c. Memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat daerah; 

d. Mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan 

Penataan Akses di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota; 

e. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 

f. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi 

kepada Gugus tugas Reforma Agraria Pusat; 

g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa 

dan Konflik Agraria di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ; 

serta 

h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus 

Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota . 

 

5. Lingkungan hidup , menghadapi permasalahan: 

a. Nilai indeks pencemaran air sungai di 3 sungai yang ada di 

Kota Sibolga menunjukkan tercemar ringan; 

b. Lahan Tempat Pembuangan Akhir Kota Sibolga akan 

melebihi kapasitas pada Tahun 2021; 

c. Dokumen RPPLH Kota Sibolga sampai saat ini belum ada. 
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6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil , menghadapi 

permasalahan: 

a. Tingkat Kepemilikan KTP -el pada masyarakat Kota Sibolga 

dapat dikatakan dalam kondisi baik, hal ini dapat dilihat 

dari persentase pelayanan penerbitan KTP -el yang setiap 

tahunnya mengalami pening katan dan telah melebihi 

target; 

b. Masih terdapatnya tingkat kepe milikan pada akte kelahiran 

yang masih tergolong rendah dan tidak mencapai t arget 

pada tahun yang berkaitan; 

c. Masih adanya kepemilikan akta perkawinan yang tergolong 

rendah pada tahun berkaitan dan tidak menc apai target 

pada tahun tersebut; 

d. Masyarakat Kota Sibolga, khususnya anak usia 0 -17 tahun 

telah memudahkan untuk memiliki akte kelahiran dengan 

adanya penerbitan Kartu Identitas Anak yang telah 

dilaksanakan. 

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa /Kelurahan , menghadapi 

permasalahan: 

a. perlu peningkatan pencapaian dasa wisma karena itu 

membantu kelancaran tug as-tugas pokok dan program 

PKK; 

b. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pemberdayaan 

terhadap dasa wisma yang ada ditengah tengah 

masyarakat, karena berdasarkan data persentasi 

peningkatan dasa wisma perlu ditingkatkan guna untuk 

memberdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. 

 

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana , menghadapi 

permasalahan: 

a. Masih adanya ditemui perkawinan usia muda 

b. Pelaksanaan KIE belum efekti f ditandai dengan 

pengetahuan KB dan Al at kontrasepsi unmet need masih 

tinggi 8% 
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c. Belum optimalnya Program  Ketahanan Keluarga yang 

dilihat dari masih tingginya jumlah anak dalam keluarga; 

rendahnya pengeta huan masyarakat  tentang  is u 

kependudukan, Pelaksanaan KIE masih belum responsif 

gender, ditandai dari dominannya suami sebagai pengambil 

keputusan untuk ber KB serta kasus stunting . 

 

9. Perhubungan , menghadapi permasalahan: 

Secara umum permasalahan terkait transportasi di Kota Sibolga 

adalah Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan 

kelancaran transportasi di Kota Sibolga masalah tersebut 

disebabkan: 

a. Rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. 

J aringan jalan yang tersedia saat ini tidak sesuai dengan 

pola distribusi yang dipengaruhi faktor belum adanya 

terminal khusus angkutan barang yang menjadi sentral 

distribusi barang ataupun kawasan pergudangan sehingga 

angkutan ekspedisi melakukan kegiatan bongkar muat 

barang di pusat perkotaan yang menyebabkan 

kesemrawutan dan kema cetan lalu lintas . 

b. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan 

jaringan jalan  yang  tersedia.  Tidak  seimbangnya 

pertumbuhan  jumlah   kendaraan  pribadi  dengan 

penambahan jaringan jalan/ruas jalan  di Kota Sibolga. 

Adapun faktor yang mempengaruhinya ada lah kemudahan 

konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit). 

c. Kekurangan ketersedian alokasi dana yang menyebabkan 

terkendalanya rencana pembangunan pergudangan, gedung 

pengujian dan terminal truk beserta fasilitasnya yang 

direncanakan sebagai tempat pangkalan mobil truk untuk 

bongkar muat barang dalam mengantisipasi timbulnya 

kecelakaan serta menghindari kerusakan jalan dan 

kemacetan yang terjadi di inti kota. 
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d. Masih adanya beberapa pemilik usaha yang memakai ruas 

jalan yang bukan untuk peruntukannya misalnya ruas jalan 

tersebut dijadikan lahan parkir. 

e. Kemacetan lalu lintas di pagi hari pada saat hari kerja 

adapun faktor yang mendorong adalah kecenderungan 

pergerakan kendaraan dari daerah perbatasan Kota Sibolga 

menuju daerah perkantoran, sekolah dan s entra usaha 

lainnya. 

f. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi di 

bidang perhubungan atau masih kurangnya Sumber Daya 

Manusia di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang memil iki 

latar belakang pengetahuan tentang tra nsportasi. 

 

10. Komunikasi dan informatika, menghadapi permasalahan: 

a. Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 

b. Rendahnya Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer 

pribadi. 

 

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah , menghadapi 

permasalahan: 

a. Belum adanya produk UMKM binaan   Dinas Koperasi, UKM 

dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga yang menembus pasar 

internasional; 

b. Kualitas Produk UMKM belum memadai; 

c. Keterbatasan informasi mengenai akses pemasaran produk 

dan Informasi kebijakan dari pemerintah daerah dan 

Pemerintah Sumatera Utara serta Nasional. 

 

12. Penanaman modal , menghadapi permasalahan: 

a. Banyaknya Investor Atau Pengusaha Yang Membuka 

Usahanya Tidak Sesuai Dengan RT/RW Daerah; 

b. Kurangnya Aktivitas Hubungan Perdagangan/ Investasi 

Produk Unggulan Antar Daerah, Regional, Nasional, Dan 

Internasional Melalui Pelabuhan Sibolga; 
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c. Kecilnya Wilayah Sibolga s ehingga Wilayah (Tanah) Untuk 

Tempat Berinvestasi Terbatas; 

d. Belum Adanya Produk Unggulan Yang Benar -Benar Menarik 

Untuk Dijual Keluar Daerah; 

e. Kurangnya  Kesadaran  Para Investor Untuk Melapor kan 

Kegiatan Usahanya Melalui  LKPM (Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal); 

f. Kurangnya Pengetahuan Tent ang Potensi Investasi Yang Ada 

di Kota Sibolga. 

 

13. Kepemudaan dan olah raga, menghadapi permasalahan: 

a. Belum ditindak la njutinya Peraturan Daerah tentang 

Kepemudaan yang merupakan syarat ditetapkannya Sibolga 

menjadi Kota Layak Pemuda 

b. Belum memadainya fasilitas olahraga, khususnya olahraga 

yang telah mengukir prestasi di tingkat provinsi maupun 

nasional seperti Karate, Silat, Atletik dan lain-lain 

 

14. Statistik, menghadapi permasalahan: 

Data sektoral yang harus dihimpun dan diolah hingga dapat 

disajikan dengan baik sehingga dapat menjadi sumber data bagi 

pihak yang membutuhkan. 

 

15. Persandian , menghadapi permasalahan: 

a. Belum ada perangkat daerah yang menggunakan s andi 

dalam komunikasi Perangkat Daerah; 

b. Belum ada Sumber Daya Manusia yang mampu 

menerjemahkan setiap kawat sandi; 

c. Pendidikan bagi aparatur persandian (Sandi man) 

 

16. Kebudayaan , menghadapi  permasalahan: 

Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan karakter budaya. 
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17. Perpustakaan , menghadapi permasalahan: 

Pada Tahun 2020, Dinas Perpustakaan sudah mendapatkan 

tambahan Gedung layanan namun sarana dan prasarana 

pendukung masih kurang seperti sarana komputer untuk 

internet gratis, sarana pendukung untuk mengakses bahan 

buku digital, rak buku dan koleksi bahan bacaan serta 

meubeleur untuk pemustaka. 

 

18. Kearsipan, menghadapi permasa lahan: 

Masih terbatasnya SDM yang ahli da n terampil (bersertifikasi 

Pengelolaan  dan Pengawasan kearsipan) untuk urusan 

Kearsipan sehingga penyelenggaraan urusan  kearsipan di 

Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga belum dapat dilaksanakan 

secara maksimal. 

 

4.1.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan                                             

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah di 

Kota Sibolga, berbagai permasalahan yang dihadapi adalah: 

 
1. Kelautan dan Perikanan , menghadapi permasalahan: 

a. Dampak dari terbitnya Per aturan M enteri Kelautan Perikanan 

Nomor 2 Tahun 2015 terhadap jumlah nelayan sedikit 

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kapal motor 

tempel. 

b. Penggunaan alat tangkap yang dilarang dan tidak sesuai 

dengan peraturan dan perundang -undangan yang ada 

menyebabkan polemik tersendiri bagi pelaku usaha 

penangkapan ikan sehingga mengakibatkan penurunan 

jumlah produksi perikanan 

c. Keterbatasan lahan untuk peningkatan sarana dan prasarana. 

Dalam hal ini, keterbatasan lahan juga menjadi permasalahan 

untuk peningkatan usaha budidaya perikanan 
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2. Pariwisata, menghadapi permasalahan: 

a. Belum Optimalnya Budaya Sadar Wisata Masyarakat dalam 

hal menjaga fasilitas wisata yang sudah dibangun seperti 

Perusakan lampu hias Pantai Ujung Sibolga dan Lokasi Tanggo 

Seratus, Kebersihan pantai dan objek wisata lain nya. 

b. Masih Belum terjalinnya konekvitas dengan stakeholder 

pembangunan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) 

Danau Toba sebagai daerah hinterland Kota Sibolga yang 

memperoleh multiplier effect dari pembangunan tersebut 

c. Belum dimaksimalkannya peran D inas Parpora dalam 

memberikan rekomendasi izin terkait urusan kepariwisataan 

(Hotel, Restoran, Cafe, Konser, dan lain -lain). 

 

3. Pertanian , menghadapi permasalahan: 

a. Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman 

pangan utama, holtikultura, dan perkebunan dan Peternakan . 

b. Masih kurangnya populasi beberapa komoditas peternakan 

(kambing, ayam buras), dan produksi daging. 

c. Berkurangnya lahan pertanian, perkebunan dan peternakan 

menjadi tantangan bagi Kota Sibolga  untuk meningkatkan 

produksinya. Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan 

dan peternakan  melalui peningkatan kualitas benih akan 

menjadi prioritas, selain itu peningka tan dalam pemanfaatan 

teknologi dan penciptaan inovasi bidang pertanian  dan 

peternakan khususnya pertanian perkotaa n. 

 

4. Kehutanan , menghadapi permasalahan: 

Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Taman 

Hutan Rakyat. 

 

5. Energi dan Sumber Daya Mineral , menghadapi permasalahan: 

Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Energi  

Panas Bumi. 
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6. Perdagangan , menghadapi permasalahan: 

a. Penataan berkelanjutan dalam pelayanan dan pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima (PKL), karena di Kota Sibolga banyak 

pedagang kaki lima/asongan musiman. 

b. Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, 

kebersihan dan kenyamanan sehingga perlu revitalisasi pasar 

rakyat 

c. Terbatasnya bantuan modal dan sarana usaha bagi pedagang. 

d. Kurangnya fasilitas umum untuk dijadikan ikon di Kota 

Sibolga guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat Kota Sibolga. 

 

7. Perindustrian, menghadapi permasalahan: 

a. Masih rendahnya pertumbuhan industri di Kota Sibolga. 

b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih labil (capaian 

turun naik) 

c. Masih rendahnya pembinaan bagi kelompok pengrajin 

sehingga perlu adanya pembinaan dan pengembangan 

berkelanjutan bagi kelompok pengrajin di Kota Sibolga 

 

8. Transmigrasi , menghadapi permasalahan: 

Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Lahan 

Transmigrasi. 

 

4.1.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan  

 
1. Sekretariat Daerah , menghadapi permasalahan: 

Adapun yang menjadi permasalahan pada Sekretariat Daerah 

Kota Sibolga adalah sebagai berikut: 

a. Server yang dipakai saat ini sudah rusak dan server masih 

menumpang pada Dinas Kominfo Kota Sibolga yang mana 

pada Tahun 2021 Sekretariat Kota Sibolga bagian 

Administrasi Pembangunan telah merencanakan untuk 

pengadaan server HPE Proliant DL380g 10 . 
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b. Ada 11 personil di UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan 

J asa) yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan J asa 

namun masih belum memiliki Sertifikat Fungsional tentang 

POKJ A Pemilihan sehingga kedepannya menjadi kendala 

dalam peraturan untuk melakukan tender. 

c. Belum adanya personil/SDM bagian teknis dari Sekretariat 

Daerah Kota Sibolga. Adapun Personil LPSE saat ini masih 

dibantu dari Dinas Kominfo Kota Sibolga. 

d. SDM Penyedia Pengadaan  Barang dan J asa kurang 

memahami/kurang update mengenai peraturan -peraturan 

tentang Pengadaan Barang dan J asa yang mana bisa dilihat 

pada website LKPP dan website PUPR (Konstruksi). 

e. Belum Terlaksananya Pengisian LKE (Lembaran Kinerja 

Elektronik) dikarenakan tahun 2016 -2019 vakumnya bagian 

organisasi sehingga tidak menjadi prioritas dan saat ini 

sulitnya berkoordinasi ke Provinsi terkendala Covid 19. 

f. Kurangnya Pegawai ASN yang terdidik dan terlatih dalam 

penyusunan perancangan perundang -undangan dan 

penguatan paralegal hukum karena saat ini pegawai yang 

ada di bagian hukum hanya 6 ora ng. 

 

2. Sekretariat DPRD , menghadapi permasalahan: 

Peningkatan Fasilitasi Pelayanan terhadap fungsi D ewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga . 

 

3. Perencanaan , menghadapi permasalahan: 

a. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam 

perencanaan pembangunan 

b. Belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam 

perencanaan dan penganggaran. 

 

4. Keuangan, menghadapi permasalahan: 

Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang 

kemandirian fiskal daerah, disebabkan oleh: kurang akuratnya 

data objek pajak dan retribusi, rendahnya kesadaran 
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masyarakat untuk melaporkan ob jek pajak dan retribusi, dan 

penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal. 

 

5. Kepegawaian ( serta pendidikan dan pelatihan ), menghadapi 

permasalahan: 

a. Adanya kesenjangan kompetensi a ntara yang dibutuhkan 

dengan yang tersedia; 

b. Belum terpusatnya pela ksanaan pengembangan kompetensi; 

c. Masih rendahnya kemampuan Pemerintah Kota Siboga 

dalam memenuhi kebutuhan diklat pegawai ; 

d. Masih ditemukan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin ; 

e. Masih belum optimalny a distribusi penempatan pegawai. 

 
6. Penelitian dan Pengembangan , menghadapi permasalahan: 

a. Belum optimalnya penelitian dan kajian; 

b. Fungsi penelitian masih mengerjakan fungsi perencanaan 

daerah sehingga ke depannya perlu dikaji peran Penelitian 

dan Pengembangan baik secara  Tugas dan Fungsi, 

Organisasi atau kelembagaan yang dapat berdiri sendiri, 

tidak dirumpun dengan Urusan P erencanaan atau digabung 

dengan Urusan Perencanaan dengan Tugas dan Fungsi yang 

jelas dan Nomenklatur OPD yang jelas ; 

c. Inovasi daerah masih kurang dalam mendukung daya saing 

daerah sesuai Visi RPJ MN 2020 -2021 dan RPJ PD Kota 

Sibolga Tahun 2005 -2025. 

 

7. Pengawasan , menghadapi permasalahan: 

a. Belum optimalnya kapasitas APIP. 

b. Pengawasan kinerja OPD belum optimal. 

c. Belum semua temuan BPK ditindaklanjuti sampai tuntas. 

 

8. Kecamatan ,  menghadapi permasalahan: 

8.1. Kecamatan Sibolga Utara 

a. Pelaksanaan PATEN dalam pemberian layanan kepada 

masyarakat dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas 
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(THL) tanpa adanya pendampingan dari Aparatur Sipil 

Negara (ASN), hal ini berdampak kepada tidak adanya 

kontrol dan dan pengawasan melekat sehingga sulit 

mengukur kinerjanya. Para THL juga tidak mendapat 

pelatihan khusus maupun bimbingan dalam 

pelaksanaan tugasnya sehingga dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat hanya mengandalkan 

pengetahuan dan etika pribadi yang melekat pada 

masing-masing petugas pelaya nan; 

b. Pemberian   pelayanan     kepada   masyarakat   yang 

berhubungan   dengan    instansi  lain tidak memiliki 

kekuatan hukum dan standar operasional yang baku 

sehingga berdampak   kepada ketidakpastian  dalam 

penetapan   persyaratan   yang   diberikan  kepada 

masyarakat   dalam  mengurus   administrasi    yang 

dibutuhkan. Salah satu ketidakpastian tersebut bisa 

dilihat pada pemberian surat rekomendasi ijin usaha 

mikro dan kecil dimana tidak ada standar baku yang 

memiliki   kekuatan hukum tentang persyaratan - 

persyaratan yang dibutuhkan se hingga PATEN hanya 

memberikan    persyaratan -persyaratan  berdasarkan 

kebiasaan. Masyarakat menjadi pihak yang dirugikan 

karena sering   kembali   ke kantor  

kecamatan untuk mendapatkan persyaratan lain yang 

dibutuhkan. 

 

8.2. Kecamatan Sibolga Kota, menghadapi permasala han: 

a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur 

(PNS) di Kecamatan Sibolga Kota, dimana pada saat ini 

yang dihunjuk sebagai petugas PATEN hanya THL yang 

berjumlah 6 (enam) orang. Kendala yang dihadapi saat 

ini tidak adanya PNS yang bisa ditugaskan sebag ai 

Pendamping  Petugas PATEN untuk mengkoordinir 

pelayanan kepada masyarakat ketika salah satu dari 

THL Petugas PATEN sedang berhalangan sehingga dapat 
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memperlambat pengurusan pelayanan yang ada di Loket 

PATEN. 

b. Masih kurangnya kesadaran pekerja pemasang tenda di 

Sibolga Square, dimana tenda seharusnya dipasang 

Pukul 17.00 Wib (jam 5 sore) namun pukul 14.00 Wib 

tenda telah dipasang dan beberapa gerobak jualan 

sudah diletakkan di badan jalan sebelum waktu yang 

telah disepakati bersama sehingga mengganggu aktivitas 

pedagang permanen (Toko) yang ada di J alan Ahmad 

Yani Sibolga (sekitar Sibolga Square ). 

 

8.3. Kecamatan Sibolga Sambas , menghadapi permasalahan: 

a. Kurangnya J umlah SDM Pegawai Kecamatan Sibolga 

Sambas pada saat ini dimana 6 orang dari THL ditunjuk 

sebagai Petugas Paten. Kendala saat ini tidak adanya 

ASN yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas 

Paten untuk mengkoordinir pelayanan kepada 

masyarakat ketika salah satu dari Petugas Paten sedang 

berhalangan sehi ngga dapat memperlambat tugas -tugas 

yang di Pelayanan Paten; 

b. Belum adanya Standar Persyaratan terkait persyaratan 

yang harus dipenuhi dalam kepengurusan rekomendasi 

izin yang dilimpahkan kewenanangannya kepada 

Kecamatan sesuai dengan Per aturan W ali Kota Sibolga 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebahagian 

wewenang walikota kepada camat untuk menangani 

sebahagian  urusan otda  sehingga tidak adanya 

kekuatan hukumnya kepada usaha mikro kecil dan 

menengah apa bila tidak mengurus surat rekomendasi 

izin Usaha; 

c. Belum adanya gedung aula pertemuan Kelurahan 

Pancuran Kerambil, sehingga membuat kendala 

terhambatnya pelayanan yang dilakukan oleh Kelurahan 

Pancuran Kerambil kepada masyarakat, dimana saat 

ada kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dan 
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kecamatan sering terjadi jadwal bentrok. J adi terpaksa 

kegiatan yang dilakukan kelurahan pancuran kerambil 

di dalam Ruangan Kantor; 

d. Tidak adanya lahan parkir yang memadai untuk bisa 

dijadikan  sebagai lahan  parkir karena luas tanah 

sebahagian tempat berdirinya Gedung Kantor Kelurahan 

Pancuran  Kerambil, sehingga masyarakat  dan  para 

pegawai yang datang ke Kantor Kecamatan   dan 

kelurahan Pancuran Kerambil terpaksa mempergunakan 

badan jalan/trotoar jalan Utama yang intens dan padat 

arus lalu lintasnya. 

 

8.4. Kecamatan Sibolga Selatan , menghadapi permasalahan: 

a. Kurangnya Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Kecamatan Sibolga Selatan, yang mengakibatkan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

hanya ditangani satu orang ASN yaitu Kasi Pelayanan 

dibantu 6 orang dari THL ya ng ditunjuk sebagai Petugas 

Paten. Hal ini disebabkan tidak adanya ASN yang bisa 

ditugaskan sebagai Pendamping Petugas Paten untuk 

mengkoordinir, sehingga dapat memperlambat tugas - 

tugas Pelayanan kepada masyarakat; 

b. Pengelolaan    hasil    validasi    data    penduduk    yang 

dilaksanakan di seluruh lingkungan dan kelurahan se - 

Kecamatan Sibolga Selatan, khususnya yang berada di 

setiap kelurahan belum tertata dengan baik akibat 

terbatasnya fasilitas (lemari data, Map, File Box) yang 

tersedia. 

 

9. Kesbangpol, menghadapi permasalahan: 

Unit organisasi kemasyarakatan harus mengantongi Surat 

Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bentuk pengakuan 

keberadaan ormas tersebut. Sehubungan dengan telah 

diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 

2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi 



RPJMD KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 -20 26 
IV-30 

 

 

 

Organisasi Kemasyarakatan, Penerbitan Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT) ormas diterbitkan langsung oleh Kementerian 

Dalam Negeri. Surat Keterangan  Terdaftar (SKT) sebuah 

organisasi masyarakat tidak lagi dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 

namun pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tetap dari 

Kesbangpol,  ini  yang  menjadi permasalahan  di  Kantor 

Kesbangpol disamping keterbatasan anggaran. 
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Sidang umum Perserikatan  Bangsa -Bangsa (PBB)  yang 

berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara 

resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau 

SDGs sebagai kesepakatan pembangunan globa l. Mulai tahun 2016, 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2015–2030 secara resmi 

menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000 –2015. 

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan 

berlaku bagi  seluruh  bangsa tanpa terkecuali. A dapun SDGs 

tersebut memiliki 17 Tujuan dan 169 Target yang harus dicapai. 

Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun [7 target] 

b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan 

meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang 

berkelanjutan [8 target] 

c. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan 

bagi semua orang di segala usia [13 target] 

d. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta 

mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi s emua orang 

[10 target] 

e. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh 

wanita dan perempuan [9 target] 

f. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang 

berkelanjutan bagi semua orang [8 target] 

g. Menjamin akses energi yang terjangkau, ter jamin, berkelanjutan 

dan modern bagi semua orang [5 target] 

h. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus -menerus, inklusif, 

dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif 

dan pekerjaan yang layak bagi semua orang [11 target] 

i. Membangun infrastruk tur yang berketahanan, mendorong 

industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina 

inovasi [8 target] 

j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara [10 target] 

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs) 

4.2.1. Isu Internasional 

4.2. Isu Strategis 
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k. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, 

berketahanan dan berkelanju tan [10 target] 

l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan [11 

target] 

m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim 

dan dampaknya [5 target] 

n. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber 

daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan 

berkelanjutan [10 target] 

o. Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan 

ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara 

berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan 

memulihkan degradasi tanah, serta menghentik an kerugian 

keanekaragaman hayati [12 target] 

p. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk 

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi 

semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, 

dan inklusif di seluruh tingkatan [1 2 target] 

q. Memperkuat perangkat -perangkat implementasi ( means of 

implementation ) dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan berkelanjutan [19 target] 

 

Gambar 4.1 

17 Tujuan Sustainable Development Goals 

 

Terkait dengan pelaksanakan SDGs. Pemerintah Indonesia 

menegaskan komitmennya dengan menerbitkan Peraturan Presiden 
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Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan , oleh karena itu, dalam rangka pencapaian target 

SDGs kedepannya, p ermasalahan ini harus menjadi substansi dalam 

penyusunan rencana pembangunan daerah Pemerintah Kota Sibolga 

kedepannya. 

 

4.2.1.2 New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan)  

New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan) adalah hasil dari 

Konferensi PBB mengenai Pembangunan Perumahan dan Perkotaan 

yang Berkelanjutan atau dikenal dengan Konferensi Habitat yang ke 

III yang diselenggarakan di Quito, Ekuador pada 17-20 Oktober 

2016. Adapun hasil dari konferensi tersebut menghasilkan beberapa 

kesepakatan mengenai yang akan diadop si oleh negara-negara dunia 

dalam pembangunan perkotaan dan permukiman untuk 20 tahun 

mendatang. 

Pada prinsipnya New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan) 

menyepakati visi  bersama antara  lain  dalam  pembangunan 

perkotaan tidak boleh menelantarkan  seorang   pun, melalui 

penanggulangan kemiskinan, jaminan atas hak dan peluang yang 

setara,  keragaman   sosial -ekonomi dan budaya, keterpaduan di 

dalam ruang kota, memastikan partisipasi masyarakat, akses yang 

setara untuk semua di bidang infrastruktur fisik dan sosial d an 

layanan dasar, dan perumahan yang layak dan terjangkau. Selain itu 

pula, dalam  pembangunan  harus   memastikan   keberlanjutan 

lingkungan hidup dengan mendorong energi bersih dan pemanfaatan 

lahan dan sumber daya yang berkelanjutan, melindungi ekosistem 

dan keanekaragaman hayati. 

Dalam hal implementasi rencana aksi terkait dengan New 

Urban   Agenda (Agenda Baru Perkotaan) tentunya tidak menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Pusat semata. Hal ini dikarenakan isu - 

isu strategis yang diusung dalam New Urban Agenda (Agenda Baru 

Perkotaan) tersebut justru dihadapi secara langsung oleh Pemerintah 

Daerah khusnya Kabupaten/Kota. Untuk itu, agar tercapainya 

tujuan dari New Urban . 
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Dalam Agenda Baru Perkotaan, Pemerintah Daerah khususnya 

Pemerintah Kota Sibolga perlu mengambil peran strategis untuk 

mengawal implementasi berbagai rencana aksi ditataran Pemerintah 

Daerah. Upaya tersebut harus dilakukan secara sinergis dengan 

masyarakat, swasta dan dunia usaha. 

 

 

 

 

Perkembangan teknologi informasi komunikasi sangat 

memungkinkan pengembangan smart city dan smart services . Smart 

City adalah konsep pengembangan dan pengelolaan kota untuk 

menghasilkan smart services dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi secara intensif, termasuk 

jaringan komputer, sensor, internet of things , cloud computing , big 

data , data analytic , space/ geographical information integration , dan 

lainnya. 

 

4.2.1.4 Revolusi Industri 4.0 dan/ atau 5.0  

Istilah Industry 4 .0 pertama kali digemakan pada Hannover 

Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah J erman 

untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan 

bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya 

transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia 

online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi 

berjalan dengan internet sebagai penopang utama. 

Pada level nasional, sejumlah sektor   industri   telah  siap 

memasuki era Industry 4.0. Beberapa di antaranya s eperti industri 

semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Faktor 

penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di 

Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi  machine - to- 

machine , komunikasi human -to-machine , Artificial Intelligence , serta 

pengembangan  teknologi berkelanjutan. Beberapa dasar faktor 

penggerak.  Pertama adalah peningkatan volume  data,  daya 

komputasi dan konektivitas. Peran SDM industri melalui pendidikan 

vokasi yang mengarah pada  high  skill  serta meningkatk an 

4.2.1.3 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Untuk Smart City dan Smart Services 
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keterampilan SDM industri yang dominan low/ middle ke level high 

skill . 

Society 5.0 adalah revolusi industri yang dirumuskan oleh 

Perdana Menteri J epang Shinzo Abe pada bulan Maret 2017 di 

pameran CeBIT, Hannover, J erman untuk menangani segala 

permasalahan yang terjadi di J epang dan baru diresmikan pada 21 J 

anuari 2019. Dimana pada saat itu J epang sedang mengalami sebuah 

tantangan berkurangnya populasi yang membuat penduduk/pekerja 

usia produktif berkurang, sehingga J epang berusaha memperbaiki 

kondisi ter sebut dengan menerapkan Society 5.0. 

Society 5.0 sendiri menjadi sebuah “solusi” dari Revolusi 

Industri 4.0, dimana banyak masyarakat beranggapan bahwa 

Industri 4.0 akan menggunakan mesin -mesin berteknologi canggih 

yang akan menekan jumlah pekerjaan yang d ilakukan oleh tenaga 

manusia. Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru 

melalui perkembangan teknologi canggih dapat mengurangi adanya 

kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. 

 

4.2.1.5 Perubahan Iklim  

Pada tataran global, isu perubahan iklim berkembang dan 

mengemuka seiring dengan kecenderungan meningkatnya kejadian 

bencana akibat perubahan  iklim. Urbanisasi  yang relatif  pesat 

menambah tingkat risiko banyak wilayah yang secara signifikan 

terdampak sebagai akibat dari perubahan iklim tersebut. Kepadatan 

penduduk dan  bangunan yang  tinggi,  serta  besarnya jumlah 

penduduk rentan (anak -anak, penduduk usia lanjut, penduduk 

terkategori miskin) pada wilayah -wilayah perkotaan yang berisiko 

tinggi mengalami bencana   sebagai dampak   perubahan  iklim 

memerlukan inisiatif langkah -langkah yang  terencana,  dapat 

diimplementasikan, dan terkelola dengan baik. Di sisi lain, upaya 

mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), juga diperlukan untuk 

memastikan  perkembangan  perkotaan yang  memberikan 

kenyamanan dan berkelanjutan. 
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Isu strategis dalam R encana Pembangunan J angka Menengah 

Nasional pada simpulannya ada 7 isu pokok yaitu: 

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 

Berkualitas 

Isu strategisnya adalah: 

1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam 

Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal 

utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak 

hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri 

dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa. 

2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi 

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan 

terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, 

keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta 

kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang 

bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya 

alam. 

3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat 

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum 

mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang 

terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 

potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 

persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata 

sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini 

disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, 

kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih 

rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatkan kualitas 

UMKM belum optimal. 

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital 

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi 

teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam 

pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga 

dianggap kurang. 

4.2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020 -2024. 

4.2.2. Isu Strategis Nasional 
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b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan 

Menjamin Pemerataan 

Tantangan pembangunan   berbasis   kewilayahan   pada   kurun 

waktu 2021-2025 adalah mengurangi kesenjangan sosial -ekonomi 

J awa dan luar J awa meningkatkan keterpaduan antar-provinsi 

dalam satu pulau dan antar -pulau di bidang ekonomi, sosial - 

budaya dan sarana dan prasarana. 

 
c. Meningkatkan   Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya 

Saing 

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola 

Kependudukan 

J umlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus 

dimanfaatkan agar Indonesia  dapat memaksimalkan    bonus 

demografi. Apabila  tidak  dikelola  dengan  baik,   dapat 

menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, 

serta tekanan  pada   pangan dan   lingkungan.   Dalam 

pelaksanaan  perluasan   cakupan  pelayanan  dasar   dan 

perlindungan  sosial  masih    banyak   ter kendala dengan 

keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik 

pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis 

Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih 

banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, 

maupun mencatatka n  NIK  tersebut,  atau bahkan  belum 

memiliki NIK. 

2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk 

Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh 

jaminan perlindungan sosial. 

3. Pemenuhan Layanan Dasar 

Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai 

standar. Hal ini dapat dilihat dari derajat kesehatan yang 

belum optimal, kematian ibu, stunting masih ditemukan di 

Indonesia. Belum semua penduduk mendapatkan layanan 

pendidikan. 
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4. Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda 

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap 

kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam 

mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, 

perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk 

yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan 

pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup 

mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting 

untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan 

menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka 

dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, 

pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi 

keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah 

penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu 

penentu optimalisasi bonus demografi. 

5. Pengentasan Kemiskinan 

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. 

Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun 

sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. 

6. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing 

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu 

ditingkatkan. 

 
d. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa 

1. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa. 

2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia. 

3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti. 

4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama. 

5. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama. 

6. Rendahnya budaya literasi. 

7. Belum optimalnya peran keluarga. 
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e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman 

dan Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang 

layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak. 

2. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih 

Terbatas. 

3. Ketahanan Kebencan aan Infrastruktur. 

4. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. 

5. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi. 

6. Konektivitas Transportasi J alan. 

7. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan 

dan fasilitas transformasi digital. 

 
f.  Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 

Bencana, dan Perubahan Iklim 

1. Posisi Keadaan tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup . 

2. Ketahanan bencana dan perubahan iklim. 

 
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi 

Pelayanan Publik 

1. Regulasi yang Disharmoni , Inkonsisten , Tumpang Tindih dan 

Multitafsir. 

2. Pemberantasan korupsi belum optimal. 

3. Indeks profesionalisme ASN. 

4. Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, 

responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik 

dalam pemerintah. 

5. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan 

berintegritas. 

6. Pelayanan Publik yang berkualitas dengan berorientasi pada 

perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan. 
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4.2.2.2. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)   

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang 

sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara 

komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan 

merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan d aya saing. 

Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah 

satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi 

proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. 

SIDa merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang -Undang 

Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan J angka 

Panjang Nasional (RPJ N) Tahun 2005 -2025 dan Undang -Undang 

Nomor  18 tahun  2002 tentang Sistem  Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Setiap daerah harus melakukan beb erapa poin penting tentang 

penguatan SIDa, yaitu: 

1. Kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap SIDa 

2. Penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDa 

3. Mengembangkan SIDa melalui potensi lokal 

4. Melakukan koordinasi dan pelaporan SIDa hingga pemerintah 

pusat. 

 

SIDa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya 

peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, 

melalui kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, 

pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang 

dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh OPD yang melaksanakan 

fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut 

telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan 

Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang 

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). 
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Sehubungan dengan hal tersebut , dalam perumusan kebijakan 

pembangunan daerah diperlukan langkah -langkah sebagai berikut: 

1. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dengan berbasis kelitbangan. 

2. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, 

pengembangan, perek ayasaan dan pengoperasian) berdasarkan 

visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah. 

3. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan 

perumusan kebijakan pemerintahan daerah. 

4. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). 

 

 

 

 

Berdasarkan Dokumen RPJ MD Provin si Sumatera Utara Tahun 

2019-2023, kesimpulan atas permasalahan pokok adalah: 

1. Masih tingginya tingkat ketimpangan, kemiskinan, pengangguran 

dan masalah sosial 

2. Masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 

3. Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur 

4. Pertumbuhan Ekonomi belum merata 

5. Masih terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan 

6. Masih belum optimalnya kinerja Pemerintah Daerah dan 

Pelayanan Publik. 

 
 

4.2.4. Isu Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2021   -2026 

4.2.4.1. Rencana Pembangunan 

Sibolga 2005-2025 

J angka Panjang Daerah Kota 

 

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005 -2025 

adalah mewujudkan visi “Kota J asa Yang Nyaman, Aman, Unggul, 

Lestari dan Indah (NAULI) di Kawa san Pantai Barat Sumatera Utara” 

sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kota 

Sibolga yang sejahtera adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Tujuan yang ditempuh adalah: 

4.2.3. Isu   Strategis   RPJMD 

2019 -2023 

Provinsi Sumatera   Utara Tahun 
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a. Mewujudkan Kota Sibolga Sebagai Kota Perekonomian Yang 

Berdaya Saing. 

1. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan 

kompetitif sub sektor perikanan, sektor transportasi, 

perdagangan, dan pariwisata yang didukung oleh keunggulan 

sektor pendukung terkait dengan membangun keterkaitan 

sistem produksi, distribusi dan pelayanan publik dalam 

bentuk kebijakan dan fasilitasi dari Perangkat Daerah yang 

terkait; 

2. Menyediakan SDM berkualitas dan berkompetensi tinggi dalam 

rangka mendukung sub sektor perikanan, sektor transportasi, 

perdagangan, dan par iwisata agar dapat berkembang lebih 

pesat; 

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk 

peluang-peluang penanaman modal di sub sektor perikanan, 

sektor transportasi, perdagangan dan pariwisata; 

4. Membangun sistem, kelembagaan, dan infrastruktu r 

perekonomian yang maju dengan berbasis riset dan teknologi 

guna mempermudah proses perijinan, investasi serta 

dukungan insentif perpajakan dan retribusi daerah; 

5. Mengembangkan perekonomian berlandaskan prinsip 

demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentin gan 

stakeholder sehingga terjamin kesempatan berusaha dan 

bekerja; 

6. Peningkatan peran pemerintah daerah yang efektif sebagai 

fasilitator, regulator dan katalisator dalam pembangunan 

ekonomi daerah melalui perwujudan program -program 

pembangunan daerah yang m emberi stimulan terhadap 

semakin mantapnya kegiatan ekonomi yang produktif, 

terwujudnya kegiatan ekonomi masyarakat dengan biaya 

minimal, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang 

perijinan yang cepat, efisien dan murah serta semakin 

mantapnya sistem pembinaan usaha oleh instansi teknis; 

7. Mengarahkan kebijakan pasar kerja untuk mendorong 

terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja dan 
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meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pasar kerja yang 

fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan 

perlindungan yang l ayak, keselamatan kerja yang memadai, 

serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang 

memuaskan semua pihak merupakan ciri -ciri pasar kerja yang 

diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai 

produktivitas yang tinggi sehingga berdaya saing dan 

menghasilkan nilai tambah, dengan pengelolaan pelatihan dan 

pemberian dukungan program -program pelatihan yang 

strategis, efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas 

tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM; 

8. Mengembangkan UMKM dan Kopera si diarahkan untuk 

menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis iptek, dan 

berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam 

penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga 

mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

perubahan struktur dan memperkuat ekonomi lokal. Untuk 

itu, pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui 

peningkatan kompetensi kewirausahaan dan produktivitas 

yang didukung dengan adaptasi terhadap kebutuhan pasar. 

Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung 

terintegrasi dalam perkuatan basis produksi dan daya saing 

industri melalui pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan 

teknologi dalam iklim usaha yang sehat, pengembangan 

industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas 

SDM; 

9. Meningkatkan kualitas dan kuant itas obyek dan daya tarik 

wisata, sarana dan prasarana kepariwisataan yang ada di Kota 

Sibolga. Pemerintah kota diharapkan dapat menjadi fasilitator 

bagi pelaku wisata untuk bersama -sama secara sinergis 

membangun kawasan wisata dengan basis pelestarian 

lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. 
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b. Mewujudkan Kota Sibolga Menjadi Pusat Pendidikan Perikanan 

Yang Berkualitas. 

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Sibolga harus mengarah 

kepada tercapainya keunggulan kompetitif dalam ilmu dan 

teknologi, cerdas, kreatif, mandiri serta berakhlak mulia. Untuk 

mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan adanya sistem dan 

kebijakan pendidikan yang partisipatif, kondusif serta didukung 

oleh sumberdaya pendidikan yang memenuhi standar mutu. 

 

c. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kota Sibolga Yang Baik ( Good 

Governance ). 

1. Mengembangkan tata kehidupan Kota Sibolga yang memiliki 

kepemerintahan yang bersih dan baik, berkeadilan dan 

demokratis yang berlandaskan hukum. Demokrasi akan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan 

pembangunan dengaan cara memaksimalkan potensi 

masyarakat. Akuntabilitas publik merupakan syarat mutlak 

menuju terciptanya dan meningkatnya good governance di 

lingkungan Pemerintah Kota Sibolga; 

2. Menyempurnakan struktur kelembagaan pemerintah kota yang 

menitikberatkan pada proses penataan struktur organisasi 

agar dapat menjalankan fungsi -fungsi yang diamanatkan 

peraturan perundang -undangan dalam rangka mewujudkan 

pemerintah kota yang profesional, e fektif, berkompetensi tinggi, 

akuntabel serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya 

dalam pelayanan publi k; 

3. Meningkatkan terus kapasitas pemerintah daerah ; 

4. Mengembangkan budaya politik yang menitikberatkan pada 

proses penanaman nilai -nilai demokratis; 

5. Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi yang 

ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam 

kehidupan politik ; 

6. Meningkatkan moral masyarakat agar mempunyai kesadaran 

hukum yang tinggi ; 
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7. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan wewenang 

aparatur negara; 

8. Memfasilitasi pengembangan organisasi/lembaga 

kemasyarakatan sebagai aset daerah dalam mendukung 

terciptanya pemerintahan yang demokratis dan baik. 

 

d. Mewujudkan Kota Sibolga Yang Aman dan Tertib. 

1. Membangun keamanan yang diarahkan untuk meningkatka n 

profesionalisme aparat penegak hukum beserta institusi terkait 

dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka 

mewujudkan terjaminnya  keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan  tegaknya  hukum, serta 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan  pelayanan 

kepada masyarakat; 

2. Menjamin keamanan dan rasa aman bagi masyarakat 

merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan 

diberbagai bidang. Oleh sebab itu, gangguan keamanan dalam 

berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horisontal akan 

meresahkan serta berakibat pada pudarnya rasa aman 

masyarakat perlu dihindari dan ditanggulangi; 

3. Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum yang 

dicapai melalui kompetensi pelayanan, pembinaan sumber 

daya manusia, pemenuhan kebutuhan sarana utama, serta 

membangun pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga 

penegak hukum. Peran serta masyarakat dalam penciptaan 

keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme 

jaring pengaman masyarakat. Untuk itu, masyarakat turut 

bertanggung jawab dan berperan aktif dalam menciptakan 

keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan 

kemitraan dengan aparat penegak hukum; 

4. Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam 

mendeteksi, melindungi, dan melakukan tindakan pencegahan 

berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan 

gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan keamanan 

dan ketertiban masyarakat. 
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5. Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh 

komponen masyarakat akan mendukung meningkatnya 

partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan untuk 

mencegah dan mengurangi gangguan keamanan serta 

meminimalkan potensi konflik sosial. 

e. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Umum, Ruang Publik Yang 

Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan. 

1. Pemenuhan perumahan beserta  prasarana  dan  sarana 

pendukungnya     diarahkan    pada:  (a)   penyelenggaraan 

pembangunan   perumahan  yang sesuai dengan   peruntukan 

dan berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya 

beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana 

permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola 

secara  profesional, kredibel,  mandiri   dan   efisien;  (b) 

penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana 

dan sarana    pendukungnya  yang    mandiri, mampu 

membangkitkan   potensi pembiayaan   yang berasal dari 

masyarakat,  menciptakan   lapangan  kerja, serta untuk 

meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; (c) 

pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana 

pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan 

lingkungan hidup. 

2. Pembangunan transportasi diarahkan untuk: (a) mendorong 

transaksi perdagangan  sebagai sumber pergerakan orang, 

barang dan jasa; (b) menciptakan jaringan pelayanan secara 

inter dan    antarmoda   angkutan melalui  pembangunan 

prasarana  dan sarana transportasi; (c) mendorong seluruh 

pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan 

pelayanan   mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, 

pengoperasian dan pengawasan. 

3. Pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang publik 

diarahkan yang sesuai dengan peruntukannya secara 

proporsional serta berfungsi untuk menjaga keseimbangan 

lingkungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat 

termasuk dunia usaha. 
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4. Pembangunan fasilitas umum diarahkan untuk peningkatan 

pelayanan publik yang bisa dimanfaatkan dengan nyaman, 

aman dan indah oleh semua lapisan masyarakat, terma suk 

bagi masyarakat penyandang keterbatasan. 

 

f. Mewujudkan Kota Sibolga Yang Sehat, Indah dan Nyaman. 

1. Meningkatkan perhatian khusus pada perilaku dan 

kemandirian masyarakat dalam upaya promotif, preventif, 

dan kuratif terhadap berbagai jenis penyakit. Pendid ikan 

masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan 

sehat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan 

melibatkan seluruh komponen terkait dengan masalah 

kesehatan. 

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan 

sarana serta pelayanan kese hatan yang berkualitas. 

3. Membangun aspek kesehatan yang diarahkan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui 

peningkatan upaya pelayanan kesehatan, pembiayaan 

kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat, da n manajemen kesehatan. 

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika 

kependudukan, surveilans epidemiologi penyakit, perubahan 

ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi 

dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektoral. 

4. Menanggulangi terhadap penyalahgunaan NAPZA (narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya) dan penyebaran virus 

HIV/AIDS perlu dilakukan secara komprehensif. 

5. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal 

pembangunan  dan sekaligus  sebagai   penopang sis tem 

kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin 

tersedianya sumber  daya yang berkelanjutan    bagi 

pembangunan.  Untuk  mewujudkan  Kota Sibolga  yang 

nyaman dan ramah lingkungan maka lingkungan  hidup 

harus dikelola secara seimbang. Penerapan prinsip -prinsip 

pembangunan   yang  berkelanjutan   dan  berwawasan 
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lingkungan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan 

berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor dan 

wilayah. 

6. Menjaga dan melestarikan  sumber daya air. Pengelolaan 

sumber daya   air  diarahkan  untuk  (a)   menjamin 

keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian 

fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, (b) 

mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan 

melalui pendekatan demand   management yang ditujukan 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan 

dan konsumsi air, (c) meningkatan kapasitas dan keandalan 

pasokan air pendekatan supply  management ,  dan (d) 

memperkokoh  kelembagaan  sumber daya air  untuk 

meningkatkan   keterpaduan  dan   kualitas  pelayanan 

terhadap masyarakat. 

7. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Kota 

Sibolga. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan 

memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan 

penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi 

informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana 

alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan 

identifikasi dan pemetaan daerah -daerah rawan bencana 

agar dapat diantisipasi secara dini. 

8. Mengendalikan  pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Dalam rangka meningkatkan  kualitas lingkungan hidup 

yang baik perlu penerapan prinsip -prinsip pembangunan 

yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Salah 

satunya  adalah   pembangunan   ekonomi diarahkan   pada 

pemanfaatan  jasa lingkungan    yang ramah  lingkungan 

sehingga  tidak   mempercepat  terjadinya  degradasi   dan 

pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi 

lingkungan hidup  diprioritaskan  pada   upaya  untuk 

meningkatkan daya dukung lingkungan dalam  menunjang 

pembangunan berkelanjutan. 
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9. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. kebijakan pengelolaan sumber daya alam 

perlu didukung oleh: (a) pengelolaan sumber daya alam 

secara efisien, adil dan berkelanjutan, (b) mencegah 

kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (c) 

memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan 

hidup, (d) meningkatkan kualitas sumber daya alam dan 

lingkungan hidup ( e) penegakan hukum lingkungan yang 

adil dan tegas; (f) asimilasi sosial budaya yang semakin 

mantap. 

10. Meningkatkan   kesadaran   masyarakat   untuk  mencintai 

lingkungan  hidup dengan cara  pandang   terhadap 

lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu 

didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi 

dan konsumsi dan menanamkan nilai dan etika lingkungan 

dalam kehidupan sehari -hari termasuk proses pembelajaran 

sosial serta pendidikan formal pada  semua tingkatan. 

Kebijakan ini  diarahkan  terutama bagi  generasi muda, 

sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

yang peduli terhadap isu Sumber Daya Alam dan lingkungan 

hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan 

sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

 

4.2.4.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga 2017 -2037  

Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan 

tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk 

mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Penataan Ruang dan 

Wilayah Kota Sibolga mengacu pada Peraturan D aerah Kota Sibolga 

Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Sibolga Tahun 2017 -2037. Untuk itu diperlukan penataan ruang 

yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi 

antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ta ta ruang. 

Penataan ruang yang baik diperlukan bagi: 

a. arahan lokasi kegiatan; 
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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. 

 

Pengurangan kesenjangan   pembangunan antar wilayah 

kelurahan dan kecamatan perlu dilakukan dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kota Sibolga . Tujuan 

penting dan mendasar  yang  akan  dicapai   untuk   mengurangi 

kesenjangan  antar   wilayah    bukan  untuk  memeratakan 

pembangunan   fisiknya,  tetapi   untuk   mengurangi  kesenjangan 

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing - 

masing  kelurahan  maupun kota. Dalam  kaitan   itu,  perlu 

diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan 

sumber daya alam yang ada selama ini dan belum optimal sebagai 

satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kota 

Sibolga. 
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4.2.4.3. Isu Strategis Kota Sibolga 2021-2026  

 
Isu strategis muncul dari berbagai permasalahan yang 

dihadapi oleh Pemerintah Kota Sibolga. Dari beberapa permasalahan 

utama yang dihadapi Pemerintah Kota Sibolga selanjutnya 

dirumuskan kedalam isu strategis daerah melalui telaahan yang 

dilakukan secara komprehensif. Keterkaitan an tara permasalahan 

dan isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.10 

Telaahan Keterkaitan Permasalahan Utama Pembangunan 
dengan Isu Strategis 

Uraian permasalahan Isu strategis 

1. Penguatan Kelembagaan untuk 
Peningkatan  Kualitas Pelayanan 
Publik 

Penataan Birokrasi, 
Pemerintahan 

2. Peningkatkan kualitas pendidikan 

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
bayi dan anak, Pola Hidup Sehat dan 
Kesehatan J iwa 

4. Perlindungan dan Pemberdayaaan 
Peranan Perempuan 

5. Penanggulangan Kekerasan terhadap 
Anak dan Perempuan 

Sumber Daya Manusia 
Unggul dan Berdaya Saing 

6. Peningkatan Kapasitas dan 
Kapabilitas Penanggulangan Bencana 
dan Pengendalian Dampak 
Lingkungan. 

7. Peningkatan Pengelolaan Sumber 
Daya Air dan Sanitasi Layak. 

8. Penanganan      dan       Pengelolaan 
Persampahan 

Pembangunan 

Berkelanjutan dan 
Infrastruktur Wilayah 

9. Penanggulangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Ketahanan Pangan 

10. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 
melalui Kesempatan Lapangan 
Pekerjaan, Pembinaan UMKM, 
Pariwisata dan didukung dengan 
Peningkatan Kerjasama, 
Infrastruktur d an Inovasi 

Kemiskinan dan 
Pengangguran 

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2020 . 

 

Selanjutnya Berdasarkan telaah dari rumpun permasalahan 

pembangunan daerah dan isu-isu strategis Internasional , Nasional 
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dan Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan isu strategis Kota 

Sibolga sebagai berikut: 

 

 

 
 

Penetapan isu prioritas dan rumusan isu prioritas 

pembangunan berkelanjutan melalui Konsultasi P ublik I (satu) 

yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan Tim 

Penyusun KLHS Kota Sibolga dilakukan pada tanggal 1 0 sampai 

dari 11 Desember 2020 bersamaan dengan pembahasan Kajian 

Teknokratik RPJ MD Kota Sibolga di Aula Nusantara Kantor 

Walikota Sibolga . 

Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dari hasil 

Konsultasi Publik dan FGD diperoleh isu -isu pembangunan 

berkelanjutan di Kota Sibolga sebagai berikut: 

 
Tabel 4.11 

Rumusan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan 
di Kota Sibolga 

No Hasil Rumusan Isu Prioritas 

I Pilar Sosial Peningkatan Pelayanan Kesehatan bayi dan anak, 
Pola Hidup Sehat dan Kesehatan J iwa 

Perlindungan dan Pemberdayaaan Peranan 
Perempuan 

Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Peningkatkan mutu dan kualitas pendidikan 

II Pilar 
Lingkungan 

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas 
Penanggulangan Bencana dan Pengendalian Dampak 
Lingkungan. 

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan 
Sanitasi Layak 

Penanganan dan Pengelolaan Persampahan 

III Pilar Ekonomi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui 
Kesempatan Lapangan Pekerjaan, Pembinaan UMKM, 
Pariwisata dan didukung dengan Peningkatan 
Kerjasama, Infrastruktur dan Inovasi. 

IV Pilar Hukum Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak dan 
Perempuan 

Penguatan Kelembagaan untuk Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2020. 

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Pembangunan 

Berkelanjutan. 
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Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi ditujukkan untuk meningkatkan 

pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan 

lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh 

Pemerintah Kota Sibolga. Isu reformasi birokrasi selalu relevan 

dalam upaya meningkatka n profesionalitas pemerintah daerah, 

pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus 

menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat 

terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik. 

Secara lebih rinci, kebijakan transformasi birokrasi 

mengacu pada peta jalan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara untuk  periode 2020 -2024 adalah menekankan pada 

Dynamic Governance , dimana visi yang diusung adalah “Menjadi 

Pemerintahan Kelas Dunia”. Pada tahun 2024 pencapaian tujuan 

dan sasaran pe mbangunan semakin baik yang ditandai dengan: 

(a) tidak ada korupsi; 

(b) tidak ada pelanggaran; 

(c) APBD baik; 

(d) semua program selesai dengan baik; 

(e) semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; 

(f) komunikasi dengan publik baik; 

(g) penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; 

(h) penerapan reward dan punishment secara konsisten dan 

berkelanjutan; 

(i) hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan 

kerja, dan pro pengurangan kemiskinan). 

 

Untuk mencapai kondisi pada paragraf di atas setidaknya 

perlu ditempuh dengan strategi sebagai berikut: 

1. Komitmen pimpinan diperlukan dalam menguatkan leadership 

dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan 

semangat dan visi yang sama sehingga terwujud rasa memiliki 

(ownership ) dalam organisasi; 

2. Reformasi   Birokrasi, Penataan dan Pelaksanaan Tata Kelola 

Pemerintahan 
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2. Implementasi reformasi birokrasi sampai unit kerja, diperlukan 

untuk merubah pola pikir dan budaya kerja individu dalam 

organisasi; 

3. Pemilihan program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai 

sasaran reformasi birokrasi bermakna perlu adanya ketelitian 

dalam menentukan p rogram dan kegiatan yang bersifat solving 

problem , sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan 

keuangan, mewujudkan organisasi yang kredibel, dan 

meningkatkan pelayanan prima bukan hanya di level atas, juga 

sampai di unit kerja terkecil; 

4. Selanju tnya mutlak dilakukan peningkatkan kualitas manajemen 

reformasi birokrasi (plan, do, check, action ) dimana melakukan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta 

tindak lanjut secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa 

program dan kegiatan yang sedang dijalankan tetap dijalurnya 

dan memiliki umpan balik perbaikan secara kolaboratif. 

 

Penataan Organisasi dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah dalam 

meningkatkan kinerja organisasi karena masih ada tugas dan 

fungsi yang tumpang tindih serta penempatan ASN tidak sesuai 

dengan kompetensi. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat 

ditingkatkan lebih meningkatkan kinerja di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik di bidang 

pengelolaan SDM, keuan gan, maupun pelayanan publik. 

Dalam  rangka peningkatan kualitas dan  kompetensi 

pegawai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, 

Pemerintah Kota Sibolga mengirimkan pegawai untuk mengikuti 

diklat yang menunjang jabatan serta memberi kesempatan unt uk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di bidang 

keuangan, Pemerintah Kota Sibolga harus terus meningkatkan 

persentase kontribusi  PAD untuk mencapai kemandirian 

keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif 

peningkatan Pendap atan Asli Daerah. 
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Selain  itu penggunaan   teknologi   informasi dalam 

pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat  dapat  menjadi  alternatif  dalam    mengatasi 

permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan 

masyarakat dalam mend apatkan pelayanan yang cepat, akurat 

dan efisien.   Fungsi  penggunaan   teknologi informasi di 

pemerintahan    tidaklah    hanya  sebagai faktor   pendukung 

manajemen pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai agen 

perubahan untuk membawa pemerintahan menjadi lebih ef isien 

dalam segala bidang. Untuk itu dibutuhkan perubahan yang 

mendasar menyangkut proses kerja dan juga budaya kerja yang 

berorientasi pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat sebagai customer sekaligus stakeholders 

dari pemerintahan. Pembahasan selanjutnya adalah dari sisi 

eksternal, masyarakat.  Mengingat bahwa  tingkat   ekspektasi 

masyarakat  terhadap    penerapan  teknologi   informasi   di 

pemerintahan saat ini sangatlah tinggi, maka diperlukan upaya - 

upaya untuk dapat mengelola tingka t ekspektasi masyarakat yang 

tinggi tersebut. 

Demikian pula, yang tidak boleh dikesampingkan adalah 

pendampingan  terhadap  pengelolaan  penyelenggaraan 

pemerintahan Kelurahan. Bagaimanapun juga kinerja pemerintah 

Kota Sibolga dapat berjalan lebih baik jika  didukung oleh 

pelaksanaan pemerintahan di tingkat kelurahan yang berjalan 

dengan baik. 

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Kota Sibolga antara lain adalah masih 

perlunya penguatan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, 

pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang 

mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh 

aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih 

lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang - 

undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai 

untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih 
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optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan 

publik. 

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan  dan 

pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta 

dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna 

meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta 

menghindari  high cost economy diperlukan peraturan khusus 

yang mengatur hubungan antar lembaga  dan inovasi untuk 

percepatan pelayanan publik . Adapun Inovasi ke depan yang 

dikembangkan bersama dengan BPP Litbang Kementerian Dalam 

Negeri untuk mengatasi 7 permasalahan publik yaitu: 

1. Layanan Adminduk 

Bertujuan agar dapat memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan layanan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil yang dikelola secara nasional oleh Direktorat 

J enderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil 

Kementerian Dalam Negeri; 

2. Layanan Pendidikan 

Bertujuan agar dapat memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan layanan di bidang Pendidikan; 

3. Layanan Kesehatan 

Layanan kesehatan  dikembangkan untuk  memudahkan 

masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan 

pelaksanaan operasional layanan ke sehatan di pusat -pusat 

layanan kesehatan masyarakat; 

4. Layanan Ketenagakerjaan 

Layanan ketenagakerjaan dikembangkan untuk memudahkan 

tenaga kerja memasuki lapangan pekerjaan melalui 

penyediaan informasi pelatihan kerja, sertifikasi keahlian dan 

penyerapan oleh pasar kerja; 

5. Layanan Perizinan 

Layanan perizinan bertujuan untuk mempercepat proses 

layanan oleh pemerintah daerah baik berupa layanan perizinan 

dan non-perizinan melalui penyediaan aplikasi sehingga 



 

 

 

masyarakat dapat mengurus perizinan secara online dan 

diproses secara online oleh perangkat daerah; 

6. Layanan Perdagangan 

Dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui 

informasi harga komoditi di pasaran dan sekaligus 

membangun database komoditi masyarakat sehingga 

masyarakat dapat mengunggah data berbagaian komoditi yang 

mereka miliki, dengan demikian akan terbangun ak umulasi 

secara nasional tentang komoditi tersebut; 

7. Layanan Aspirasi DPRD 

Bertujuan sebagai sarana Penyampaian aspirasi masyarakat 

langsung kepada  anggota DPRD yang dikelola secara 

terintegrasi  oleh Sekretaris  Dewan, serta membangun 

akuntabilitas kinerja DP RD melalui publikasi kegiatan masing - 

masing anggota DPRD. 

 

Untuk Penangangan Kemiskinan yang kemungkinan besar 

diterapkan di daerah adalah aplikasi data kemiskinan dan 

sinkronisasi dengan data kementerian lain yang saat ini masih 

dalam proses evaluasi dari BPP Litbang Kemendagri 

 

3. Inovasi Daerah  

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan publi k, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. 

Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas Inovasi Daerah dalam 

rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk 

atau proses produks i. 

Inovasi  Daerah  dalam   rangka  pembaharuan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk inovasi 

tata kelola  pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publi k, 

dan/atau inovasi daerah   lainnya  sesuai  dengan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata 
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kelola Pemerintahan Daerah merupakan  inova si dalam 

pelaksanaan manajemen  Pemerintahan Daerah meliputi  tata 

laksana  internal dalam  pelaksanaan fungsi manajemen  dan 

pengelolaan unsur manajemen. 

Inovasi Pelayanan Publik  merupakan inovasi dalam 

penyediaan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi pro ses 

pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan 

bentuk barang/jasa publik. Inovasi Pelayanan Publik meliputi 

Pelayanan barang publik, Pelayanan jasa public, dan Pelayanan 

administrasi. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk 

inovasi dalam  penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

Inovasi Daerah  dalam rangka  pembaharuan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi kriteria 

mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek 

inovasi, memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat, 

tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada 

masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - 

undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masy arakat dalam 

rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau 

jasa, dan dapat direplikasi. 

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah 

sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur kelembagaan 

Inovasi Daerah, sumber daya Inovasi Daerah dan jaringan Inovasi 

Daerah. Penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) dengan sinergitas 

kekuatan dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan kalangan 

akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk fokus menghasilkan temuan dan inovasi yang ap likatif 

diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah di tengah 

persaingan global . 
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4. Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing  

Pencapaian Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kota 

Sibolga sudah mencapai 73,63 pada Tahun 2020 masuk dalam 

Kategori Tinggi namun masih perlu ditingkatkan agar mencapai 

kategori Sangat Tinggi. Dalam menghadapi isu pengembangan 

kualitas SDM yang berdaya saing terdapat pada pengendalian 

pertumbuhan penduduk   dan  memperkuat tata  kelola 

kependudukan serta bagaimana efektivitas dalam memanfaatkan 

bonus demografi yang dihadapi oleh daerah. Kuantitas  SDM 

merupakan salah  satu  sumber daya yang dapat  mendorong 

pembangunan daerah terutama dalam penyediaan tenaga kerja 

dalam mendukung  aktivitas  perekonomian.  Namun, apabila 

peningkatan kuantitas SDM ini tidak diimbangi oleh peningkatan 

kualitas dan daya saing SDM tersebut, bonus demografi akan 

menjadi permasalahan yang dapat menghambat pembangunan. 

Beberapa permasalahan y ang dapat muncul dari adanya bonus 

demografi misalnya adalah middle income trap , meningkatnya 

pengangguran, dan permasalahan sosial kependudukan lainnya. 

Selain itu, perlu juga memperkuat pelaksanaan 

perlindungan sosial bagi masyarakat serta meningkatkan akses 

dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan 

semesta. Faktor tersebut merupakan salah satu modal dasar 

dalam mendukung kualitas SDM terutama dari sisi kesehatan. 

Urusan Pelayanan pendidikan juga perlu meningkatkan 

pemerataan pendidikan berku alitas bagi seluruh elemen 

masyarakat di Kota Sibolga. 

 

Untuk itu beberapa per masalahan yang segera diatasi seperti: 

a. Optimalisasi Penerapan Program Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat (GERMAS) 

 Kematian Ibu dan Bayi masih terjadi 

 Menurunnya kesehatan lingkungan dan masyarakat 

 Pencegahan penyakit menular dan tidak menular 
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Covid-19 

Pola hidup bersih dan  sehat menjadi kunci menekan 

penyebaran COVID -19 mengingat hingga kini vaksin belum 

didistribusikan secara merata di Kota  Sibolga . Meski 

demikian, penerapan program GERMAS guna mencegah 

kian massifnya penyebaran COVID -19 akan lebih maksimal 

bila ada keterlibatan masyarakat secara aktif. 

 

Dampak yang ditimbulkan pandemik ini sangat terasa 

bagi Kota dan Masyarakat Sibolga. Pertumbuha n ekonomi 

menurun dan pengalihan anggaran untuk sektor kesehatan 

sehingga prioritas utama yang lain dilakukan evaluasi atau 

bahkan dibatalkan. Kondisi ini juga menyebabkan proyeksi 

penerimaan  tahun -tahun selanjutnya semakin sulit 

diprediksi disertai dengan tingkat ketidakpastian yang 

tinggi, sehingga sangat berpengaruh terhadap penyusunan 

perencanaan program dan kegiatan pembangunan periode 

2021-2026. 

 
New Normal (Normal Baru) 

Merebaknya wabah Covid -19 beserta penanganannya 

menimbulkan protokol kesehatan ba ru yang perlu dipatuhi 

oleh seluruh elemen masyarakat Kota  Sibolga  serta 

menimbulkan kebiasaan -kebiasaan  baru   yang sering 

disebut dengan normal baru. Kebiasaan baru timbul pada 

aktivitas masyarakat sehari -hari baik dalam sektor bisnis 

dan pemerintahan. Normal baru mendorong perubahan 

cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi 

sebagian besar masyarakat. 

Faktor  yang  menjadi kunci  dalam  menghadapi era 

normal baru pasca wabah Covid -19 ini adalah kesigapa n 

semua elemen di Kota Sibolga, termasuk pemerintah daerah 

dalam mengadaptasi protokol  dan normal baru  dalam 

mengantisipasi Covid -19  ke dalam  kebijakan, aturan 

maupun pelaksanaan pelayanannya.  Kedua, sensitivitas 
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atas perubahan kondisi lingkungan akibat no rmal baru 

juga diperlukan untuk dapat memahami dan merespon 

perubahan yang ada. Ketiga adalah pemanfaatan teknologi 

informasi  untuk menghadapi berbagai  tantangan yang 

muncul  dari   berjalannya normal  baru  di masyarakat 

mengingat selama wabah Covid -19, banyak teknologi baru 

yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam menjalankan berbagai aktivitas mulai dari 

pendidikan, bisnis hingga pemerintahan. Keempat adalah 

peningkatan   infrastruktur  yang dapat   meningkatkan 

ketahanan  terhadap munculnya wabah   baru dengan 

memanfaatkan pengalaman dalam menghadapi Covid -19, 

mulai dari  infrastruktur kesehatan, pendidikan,  dan 

pelayanan lainnya. 

 

b. Belum meratanya kualitas pendidikan 

 Kurikulum pendidikan tidak berkembang dan kurang 

relevan dengan tre n global dan antisipasi karena kepastian 

pembelajaran tatap muka belum ada akibat kondisi 

pandemik Covid-19 saat ini; 

 Perkembangan p endidikan dengan kearifan lokal perlu 

dievaluasi untuk dikembangkan; 

 Rendahnya tingkat literasi masyarakat 

 

5. Pembangunan   Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan  

Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan aktivitas 

ekonomi di suatu wilayah. Dalam proses pembangunan, tentu 

dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama 

pendukung pembangunan. Dengan demikian, pembang unan 

infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata akan 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  Pembangunan 

infrastruktur perlu percepatan dan juga menjadi prioritas dalam 

periode kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2021-2024 yang 

akan difokuskan p ada tiga kerangka utama yaitu Infrastruktur 
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Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur 

Perkotaan. 

Strategi  pemerataan  disesuaikan  dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu -pun 

kelompok masyarakat ( leave no one be hind ). Fokus pembangunan 

adalah peningkatan potensi lokal yang secara spesifik dapat 

mendorong  peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, 

peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka 

kemiskinan serta pemerataan  pembangunan antar wilayah 

Kecamatan di Kota Sibolga . Penguatan tata kelola pemerintahan, 

inovasi pelayanan publik, termasuk kehadiran pemerintah sangat 

diperlukan untuk akselerasi pembangunan tersebut. 

Dalam upaya pembangunan berkelanjutan juga perlu 

memperhatikan lingkungan sehi ngga: 

a. Tidak terjadi Degradasi Lingkungan, meliputi 

 J asa ekosistem penyediaan pangan dan air menurun 

 Penurunan Emisi 

 Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan 

 Ketahanan pangan daerah 

b. Penurunan Indeks Risiko Bencana 

Bertambahnya aktivitas penduduk di kawasan rawan bencana 

meningkatkan risiko bencana. Kemampuan masyarakat dalam 

mitigasi bencana perlu terus ditingkatkan agar risiko bencana 

dapat diperkecil. 

c. Meningkatnya Kesehatan Lingkungan 

Tujuan Kesehatan Lingkungan adalah untuk melakukan 

Koreksi, memperkecil/memodifikasi terjadinya bahaya dari 

lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup 

manusia dan untuk pencegahan, mengefisienkan pengaturan 

berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan 

dan juga kesejahteraan hidup manusia serta untuk 

menghindarkan dari bahaya penyakit. Menurut WHO, terdiri 

atas 17 (tujuh belas) ruang lingkup : 

1. Penyediaan Air Minum; 

2. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran; 
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3. Pembuangan sampah padat; 

4. Pengendalian vektor; 

Pengendalian vektor adalah semua usaha yang dilakukan 

untuk mengurangi atau menurunkan populasi vektor 

dengan maksud mencegah atau pemberantas penyakit 

yang ditularkan vektor atau ganggua n yang diakibatkan 

oleh vektor. 

5. Pencegahan atau pengendalian pencemar an tanah oleh 

ekskreta manusia; 

Ekskreta maksudnya semua zat yang tidak dipakai lagi 

oleh tubuh dan yang haru s dikeluarkan dari dalam tubuh. 

6. Higiene makanan, termasuk higiene susu; 

7. Pengendalian pencemaran udara; 

8. Pengendalian radias i; 

9. Kesehatan kerja ; 

10. Pengendalian kebisingan; 

11. Perumahan dan pemukiman; 

12. Aspek kesehatan lingkungn dan transportasi udara; 

13. Perencanaan daerah dan perkotaan; 

14. Pencegahan kecelakaan; 

15. Rekreasi umum dan pariwisata; 

16. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan 

keadaan epidemic a tau wabah, bencana alam dan 

perpindahan penduduk; 

17. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin 

lingkungan. 

 

6. Kemiskinan, Pengangguran dan Kesejahteraan  

a. Kemiskinan dan Pengangguran 

Sejalan dengan masukan yang diberikan oleh Bappeda 

Sumatera Utara pada acara Penyusunan Rancangan Awal 

RPJ MD Kota Sibolga, maka hal yang paling penting adalah 

penanganan masalah Kemiskinan di Kota Sibolga. Kemiskinan 

masih menjadi permasalahan di Kota Sibolga. Penanggulangan 

kemiskinan ini harus diselesaikan oleh banyak Peran gkat 
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Daerah, sehingga dokumen Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan perlu menjadi pegangan bagi Perangkat Daerah 

dalam penanganan kemiskinan. Peran masyarakat dan CSR 

juga belum optimal dalam membantu penanggulangan 

kemiskinan. Untuk itu perlu diperhatikan: 

 Ketimpangan Pendapatan / Rasio Gini 

 RTLH dan Kawasan Kumuh 

 Kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar 

 Pengembangan dan Daya saing UMKM 

b. Berkembangnya Pusat Pertumbuhan Baru 

 Infrastruktur strategis pendukung pengembangan ekonomi 

dan pelayanan dasar be rbasis teknologi 

 Pengembangan kawasan strategis 

 Pengembangan industri kreatif 

 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

c. Kenakalan Remaja dan Ketentraman umum 

 Angka kriminalitas dan kenakalan remaja masih tinggi 

 Rendahnya kesadaran keselamatan berlaluli ntas 

 Indeks Demokrasi 

d. Kerentanan dan Penanggulangan Bencana 

 Mitigasi bencana belum optimal 

e. Pemenuhan layanan dasar (Standar Pelayanan Minimal) 

Penerapan SPM untuk pemenuhan J enis Pelayanan Dasar dan 

Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga 

Negara meliputi 6 (enam) bidang layanan dasar SPM: 

1) Pendidikan, 

2) Kesehatan, 

3) Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, 

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat, dan 

6) Sosial. 

Sebagai ringkasan dari isu -isu Internasional, Nasional 

dan Provinsi Sumatera Utara serta Kota Sibolga, tersaji pada 

tabel berikut: 



 

 

 
 

Tabel 4.12 

Isu Internasional, Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Sibolga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah. 
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Isu Internasional Isu RPJ MN 
Isu RPJ MD 

Provinsi Sumatera Utara Isu RPJ MD Kota Sibolga 

1. Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
2. New Urban Agenda 

(Agenda Baru Perkotaan) 

3. Perkembangan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
Untuk Smart City dan 
Smart Services 

4. Revolusi Industri 4.0 
dan/atau 5.0 

5. Perubahan iklim 

1. Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk Pertumbuhan 
yang Berkualitas 

2. Mengembangkan Wilayah Untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan 

3. Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia Berkualitas Dan 
Berdaya Saing 

4. Membangun Kebudayaan dan 
Karakter bangsa 

5. Memperkuat Infrastruktur 
Untuk Mendukung 
Pembangunan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar 

6. Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim 

7. Memperkuat Stabilitas 
Polhukhankam dan 
Transformasi Pelayanan Publik 

8. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 

1. Masih tingginya tingkat 
ketimpangan, kemiskinan, 
pengangguran dan masalah 
sosial 

2. Masih rendahnya Kualitas 
Sumber Daya Manusia 

3. Masih belum optimalnya 
pelayanan infrastruktur 

4. Pertumbuhan Ekonomi 
belum merata 

5. Masih terjadinya kerusakan 
dan pencemaran 
lingkungan 

6. Masih belum optimalnya 
kinerja Pemerintah Daerah 
dan Pelayanan Publik. 

1. Reformasi Birokrasi, 
Penataan  dan 
Pelaksanaan Tata 
Kelola Pemerintahan 

2. Sumber Daya Manusia 
Unggul dan Berdaya 
Saing 

3. Pembangunan 

Berkelanjutan dan 
Infrastruktur Wilayah 

4. Kemiskinan, 
Pengangguran dan 
Kesejahteraan 

 



 

 

 


