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BAB IV 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

 
 

4.1. PERMASALAHAN 

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja 
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang 
ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi 
permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang 
belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang 
tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang akan 
ditangani selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Tegal dikelompokkan 
berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

a. Urusan Pendidikan 
Selama 5 (lima) tahun terakhir beberapa target kinerja pada sektor Pendidikan telah 
tercapai. Namun demikian berdasarkan data kinerja  yang ada, masih terdapat 
beberapa permasalahan pokok yang harus menjadi perhatian utama untuk 5 (lima) 
tahun ke depan, yaitu : 
1) Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD dan Angka Partisipasi 

PNFI. 
2) Angka Putus Sekolah SD dan SMP perlu terus ditekan.  
3) Rasio Guru terhadap kelas dan mata pelajaran masih belum ideal. 
4) Persentase bangunan dan sarana prasarana SD dan SMP yang dalam kondisi baik 

masih belum optimal. 
 

b. Urusan Kesehatan 
Indikator kinerja sektor kesehatan menjadi salah satu indikator kinerja utama 
Pemerintah Daerah, terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM). Peningkatan kinerja sektor kesehatan melalui pendekatan preventif dan 
kuratif selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik. 
Permasalahan pokok sektor kesehatan yang dapat teridentifikasi berdasarkan data 
dukung yang ada antara lain : 

1) Belum optimalnya upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan 
pengendalian penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. 

2) Masih rendahnya kesadaran masyarakt dalam pola Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat, serta kurangnya kualitas tatalaksana kegawatdaruratan neonatus. 

3) Pelayanan dan sumber daya kesehatan masih terkendala, dikarenakan program 
promotif dan preventif di puskesmas belum optimal. 

4) Masih terdapat masalah terkait tingkat kematian ibu, bayi, balita dan gizi buruk 
serta  masih ditemukannya kasus stunting. 

5) Pelayanan RSUD Soeselo masih terkendala pada belum terpenuhinya jenis 
pelayanan dan SDM medis, penetapan rumah sakit kelas B pendidikan, masih 
tingginya angka kematian lebih dari 48 jam, ada batas waktu  sertifikat  
kompetensi SDM medis, belum maksimalnya kepuasan pelanggan medis, masih 
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lamanya waktu tunggu pelayanan medis di poli klinik, masih lamanya waktu 
tunggu operasi elektif serta belum optimalnya visit dokter spesialis. 

6) Persentase Layanan Rumah Sakit pada RSUD Suradadi belum sesuai Standar 
Pelayanan Minimal disebabkan oleh sumber daya yang masih terbatas 
diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar. 

 

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
1) Pekerjaan Umum: berdasarkan data kondisi capaian 5 tahun ke belakang, 

setidaknya terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu: 
▪ Dinamika kerusakan jalan dan jembatan masih cukup tinggi yang 

mengakibatkan pencapaian atau persentase peningkatan kondisi jalan 
jembatan masih rendah. 

▪ Masih adanya jalan dan jembatan Kabupaten yang secara dimensi di bawah 
standar (lebar 6 m), terutama pada Jalan – Jalan Strategis (JJS) yang 
menghubungkan pusat pertumbuhan maupun kawasan ungulan seperti 
kawasan industri dan pariwisata. 

▪ Belum tersedianya database jalan, jembatan, dan irigasi  yang baik yang 
mudah diupdate dan berbasis spasial, sehingga perencanaan pembangunan 
infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi masih berbasis anggaran di mana 
belum berbasis database dan kebutuhan. 

2) Penataan Ruang: berdasarkan data kondisi capaian 5 tahun ke belakang, 
setidaknya terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu: 
▪ Dari hasil peninjauan kembali Perda Kabupaten Tegal No 10 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2012 – 2032 
perlu dilakukan revisi dalam rangka peningkatan kualitas dokumen dan 
dinamika pembangunan di Kabupaten Tegal. 

▪ Belum adanya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata 
Ruang wilayah Strategis Kabupaten yang telah diperdakan. 

 

d. Urusan Permukiman dan Perumahan 
Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan ke depan yaitu : 

1) Permukiman : berdasarkan data kondisi capaian 5 tahun ke belakang, setidaknya 
terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu: 
▪ Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya masyarakat 

dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah dan penanganan rumah di daerah 
rawan bencana yang belum optimal. 

▪ Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terdapat 2 wilayah  yang  
merupakan bukan Cadangan Air Tanah (CAT) belum terakses oleh SPAM 
Perkotaan Jaringan Perpipaan, sehingga sebagai besar masyarakat 
memanfaatkan sumur dangkal untuk pemenuhan kebutuhan air minumnya. 

▪ Idle Capacity Sumber Air Baku SPAM Perkotaan saat ini di bawah 100 lt/detik 
sehingga SPAM Perpipaan Perkotaan sudah tidak dapat lagi melakukan 
sambungan baru. 

▪ Belum adanya upaya kolaboratif dalam rangka penanganan kawasan 
permukiman kumuh antara stakeholder. 

2) Perumahan : berdasarkan data kondisi capaian 5 tahun ke belakang, setidaknya 
terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu: 
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▪ Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (Backlog Rumah) 
yang masih tinggi. 

▪ Masih banyaknya bangunan gedung dan rumah yang belum mempunyai 
dokumen legalitas kepemilikan maupun izin mendirikan bangunan. 

▪ Masih kurangnya proporsi PSU dan RTH dibandingkan dengan luas kawasan 
permukiman khususnya permukiman perkotaan. 

▪ Belum adanya mekanisme penyerahan aset utilitas perumahan yang 
dikembangkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah. 
 

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 
Dalam rangka mewujudkan rasa tentram dan adanya ketertiban umum di 
masyarakat, berbagai kebijakan program dan kegiatan telah dilaksanakan selama 5 
(lima) tahun terakhir. Kabupaten tegal termasuk daerah yang kondusif, hampir tidak 
ada konflik yang terjadi, baik karena SARA atau sebab lain. Interaksi diantara 
masyarakat lintas agama terjalin dengan baik. Adapun permasalahan pokok yang 
masih perlu untuk mendapat perhatian pada 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :  

1) Perlunya peningkatan penegakan peraturan daerah yang dinilai melalui cakupan 
patroli siaga dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang 
belum optimal.   

2) Rasio Linmas per RT belum merata terutama pada jumlah Linmas per RT dan 
rasio Linmas terlatih belum optimal. 

3) Persentase kasus kebakaran tertangani belum optimal hal ini disebabkan belum 
tercukupinya sarana prasarana dan mobil pemadam kebakaran, belum 
tercukupinya WMK dan masih kurangnya personil pemadam kebakaran. 

4) Adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap persatuan dan 
kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan 
adanya jaringan kelompok teroris, keberadaan kelompok radikal, potensi konflik 
berlandaskan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). 

5) Masih kurangnya jumlah masyarakat yang dibina dalam pencegahan dan 
kesiapsiagaan bencana pada daerah-daerah rawan bencana. 
 

f. Urusan Sosial 
Kebijakan penanganan masalah sosial selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan 
adanya upaya yang nyata dalam mengatasi penyakit masyarakat, seperti penutupan 
lokalisasi dan kegiatan-kegiatan pasca penutupan. Namun demikian masih ada 
permasalahan pokok lain di bidang sosial yang perlu untuk mendapatkan prioritas 
penanganan pada 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : 

1) Persentase PMKS berfungsi sosial masih kurang disebabkan belum optimalnya 
penanganan PMKS dan rehabilitasi sosial. 

2) Persentase PSKS yang aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial masih 
kurang, disebabkan belum optimalnya peran dan fungsi pilar-pilar potensi 
kesejahteraan sosial, termasuk dunia usaha. 

3) Persentase masyarakat rentan yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 
masih kurang, di sebabkan belum optimalnya Program Perlindungan dan 
Jaminan Sosial kepada masyarakat.  

4) Persentase fakir miskin yang diberdayakan masih kurang, disebabkan belum 
optimalnya penanganan fakir miskin dan kurangnya akurasi data kemiskinan. 
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4.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 

a. Urusan Tenaga Kerja 
Kinerja Pemerintah Daerah di sektor ketenagakerjaan pada 5 (lima) tahun terakhir, 
masih belum menunjukkan kondisi yang baik. Permasalahan pokok pada urusan 
ketenagakerjaan yang dapat teridentifikasi berdasarkan data capaian kinerja antara 
lain :  

1) Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka dan belum optimal 
penempatan tenaga kerja karena kurangnya kompetensi pencari kerja dan masih 
perlunya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang sudah bekerja. 

2) Perlunya perhatian terhadap hubungan antara pengusaha dan pekerja terkait 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

3) Kurangnya optimalnya fungsi Mediator Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan. 

 

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Pembangunan manusia yang berkeadilan tidak terlepas dari kebijakan pembangunan 
yang berperspektif gender. Selama 5 (lima) tahun ke depan orientasi pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak tetap menjadi prioritas. Pijakan untuk 
melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
dengan berpijak atas hasil identifikasi permasalahan, yaitu :  

1) Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal 
berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk 
menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi. 

2) Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian 
pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. 
Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi 
ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan 
kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.  
 

c. Urusan Pangan 
Ketahanan pangan menjadi isu yang dapat dijadikan sebagai pijakan program untuk 5 
(lima) tahun ke depan. Ketahanan pangan terdiri dari unsur-unsur ketersediaan, 

keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Untuk mewujudkannya masih terdapat 

permasalahan yang dihadapi yaitu :  

1) Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman 

(B2SA). 
2) Masih belum optimalnya usaha-usaha berbasis pertanian yang menunjang upaya 

pemenuhan unsur ketahanan pangan. 
3) Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian. 

d. Urusan Pertanahan 
Urusan pertanahan berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan 
urusan pertanahan maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi 
dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanahan serta menfasilitasi proses pengurusan 
sertifikasi tanah – tanah yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Tegal. 
Permasalahan dari Urusan Pertanahan yaitu belum optimalnya sertifikasi tanah milik 
Pemerintah Daerah. 
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e. Urusan Lingkungan Hidup 
Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan 
keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan capaian data selama lima tahun ke 
belakang, beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi yaitu: 
1) Pengelolaan Sampah, meliput: 

▪ Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang belum sebanding dengan 
cakupan pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. 

▪ Rendahnya kapasitas daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Penujah 
yang diprediksikan hanya dapat menampung  sampai dengan 5 tahun ke 
depan. Selain itu pemrosesan sampah di TPA Penujah menggunakan metode 
Controlled Landfill. 

2) Limbah B3, meliputi: 
▪ Terdapat  lokasi permukiman yang tercemar Limbah B3 sebagai aktifitas 

masyarakat pengrajin industri logam (kawasan Pesarean) dan aktifitas 
pembakaran kapur (kawasan Karangdawa). 

3) Kualitas Lingkungan, meliputi: 
▪ Tercemarnya sungai oleh limbah rumah tangga khususnya sungai – sungai 

yang melintas di tengah kawasan permukiman. 
▪ Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energi dan 

transportasi. 
 

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung 
berhubungan dengan tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan pokok yang 
menjadi kendala dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan 
dan catatan cipil dan harus menjadi pijakan dalam pelaksanaan program pada 5 
(lima) tahun ke depan antara lain : 
1) Persentase Penduduk yang memiliki KK, KTP-el dan KIA masih belum mencapai 

target kinerja yang ditetapkan.   
2) Persentase jaminan pelayanan SIAK, dan layanan database kependudukan sesuai 

masih belum optimal. 
3) Masih kurangnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan  dan 

pemanfaatan data. 
 

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka 
terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Desa seperti 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, 
Pengelolaan Aset Desa serta Adminstrasi Pemerintahan Desa. Masih banyak 
permasalahan yang harus ditangani terkait dengan program pemberdayaan 
masyarakat dan desa, yaitu :  
1) Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan desa 

sehingga perlu program dan kegiatan peningkatan SDM melalui pendampingan, 
pembinaan dan monitoring serta evaluasi.  

2) Perlunya peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa. 
3) BUMDes yang masih perlu terus ditumbuhkan, sedangkan BUMDes yang sudah 

ada untuk terus ditingkatkan kemampuan pengelolaannya.  
4) Masih rendahnya kerjasama antardesa dan perlunya dibangun rencana 

pengembangan kawasan perdesaan. 
5) Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif. 
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h. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk 
menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber 
daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan 
untuk menunjang kehidupannya. Untuk 5 (lima) tahun ke depan, permasalahan yang 
masih perlu perhatian antara lain : 

1) Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) karena belum optimalnya 
program pengendalian penduduk mengingat program dan institusinya masih 
tergolong baru. 

2) Masih rendahnya CPR karena terbatasnya ketersediaan Penyuluh KB. 
3) Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi metode jangka panjang (MKJP).  
4) Masih rendahnya capaian anggota kelompok kegiatan menjadi akseptor KB 

sehingga ketahanan keluarga belum tercapai. 
 

i. Urusan Perhubungan 
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal 
sangatlah dipengaruhi oleh infrastruktur transportasi. Beberapa permasalahan pokok 
terkait dengan perhubungan yaitu: 

1) Di bidang keselamatan jalan, terdapat beberapat titik daerah rawan kecelakaan 
dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan kabupaten dan  perlintasan sebidang 
dengan jalur rel kereta  

2) Terdapat titik – titik lokasi  parkir yang berada pada ruas jalan Kabupaten Tegal 
yang berpotensi menimbulkan kemacetan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan 
lokasi parkir; 

3) Di bidang angkutan penumpang dan barang, pengembangan pelayanan angkutan 
belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah 
perkotaan, dan kawasan perbatasan.  

4) Selain itu belum optimalnya pelayanan uji kendaraan khususnya kendaraan yang 
berfungsi sebagai angkutan barang 

5) Masih redahnya rasio ketercukupan kelengkapan jalan (Rambu Jalan dan Lampu 
Penerangan Jalan Umum) dengan panjang jalan di Kabupaten Tegal. 

 

j. Urusan Komunikasi & Informatika 
Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) adalah sebuah prasyarat yang 
sangat strategis dalam mendukung seluruh program pembangunan yang akan 
dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Kondisi yang ada sampai dengan saat ini 
masih menunjukkan banyak permasalahan, yaitu :  

1) Masih rendahnya indeks SPBE. 
2) Masih rendahnya strandarisasi LPSE. 
3) Masih rendahnya Indeks Keamanan Informasi (KAMI). 

 

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu 
daerah. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang 
digerakan melalui Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Permasalahan yang 
masih menjadi kendala berdasarkan kondisi 5 (lima) tahun terakhir adalah : 

1) Perlunya pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi, agar koperasi menjadi 
aktif. 
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2) Kurangnya dukungan iklim usaha terhadap pemberdayaan koperasi. 
3) Masih rendahnya kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 
4) Kurangnya pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
5) Kurang optimalnya penumbuhan wirausaha baru. 

 

l. Urusan Penanaman Modal 
Pertumbuhan investasi pada 5 (lima) tahun ke depan tidak semata-mata melihat pada 
besaran nilai investasi, tetapi seberapa banyak tenaga kerja yang dapat diserap oleh 
hadirnya investasi di Kabupaten Tegal. Adapun permasalahan penanaman modal 
yang masih menjadi kendala selama ini adalah : 
1) Persentase kepatuhan perusahaan masih kurang disebabkan oleh kesadaran para 

pelaku usaha masih rendah untuk mengurus perizinan yang harus dimiliki 
sebagai syarat pendirian usaha. 

2) Perlunya disediakan kawasan industri dan peruntukkan ruang industri pada 
lokasi-lokasi yang strategis secara bisnis sehingga para calon investor 
mendapatkan lahan yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan. 

3) Kepuasan masyarakat dalam layanan perizinan masih kategori sedang 
disebabkan oleh layanan perizinan belum optimal. 
 

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 
Pemuda dan Olahraga menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Tegal dengan harapan dapat diraihnya 
tujuan pembangunan kepemudaan yakni pembentukan karakter, pembentukan 
kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal 
yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan 
kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta 
maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan 
keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Namun permasalahan kepemudaan 
dan olahraga Kabupaten Tegal yang masih menjadi kendala selama ini adalah : 
1) Masih tingginya tingkat pengangguran Pemuda yang didominasi oleh lulusan 

SMK dan SMA. Karena pemuda lebih banyak yang berminat untuk menjadi 
karyawan dibandingkan menjadi wirausaha. Sehingga perlu dilakukan 
penumbuhan kewirausahaan pemuda. 

2) Organisasi kepemudaan kurang aktif karena kurangnya sarana prasarana 
pendukung aktifitas kepemudaan, relatif baru di wilayah Kecamatan Slawi yang 
sudah terdapat sarana prasarana aktifitas kepemudaan yang mencukupi. 

3) prestasi olahraga Kabupaten Tegal di tingkat Provinsi masih rendah karena 
masalah pembinaan, sarana prasarana, maupun perpindahan atlet berprestasi 
asal Kabupaten Tegal ke daerah lain. 
 

n. Urusan Statistik 
Secara ilmu pengetahuan, statistik pada dasarnya memiliki tiga ciri khusus yakni 
pertama statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan (data kuantitatif), kedua 
statistik selalu bekerja menurut objeknya atau bekerja menurut apa adanya, dan yang 
ketiga ruang lingkup dan garapan statistik tidaklah sempit dan dapat digunakan 
dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal. Adapun 
permasalahan yang masih menjadi kendala berdasarkan kondisi statistik Kabupaten 
Tegal 5 (lima) tahun ini adalah sebagai berikut : 
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1) Belum optimalnya pengelolaan data sektoral statistik yang terintegrasi dengan 
SIM Open Data. 

2) Masih rendahnya laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh 
pengunjung SIM Open Data. 

3) Masih rendahnya jumlah aparatur dan masyarakat yang terampil TIK. 
 

o. Urusan Persandian 
Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik, 
bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi 
penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan 
Informasi Publik, Informasi dan Transaksi Elektronik, serta substansi pengecualian 
kerahasiaan negara, maka Pemerintah Daerah bukan tidak mungkin berada dalam 
dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Adanya 
ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-
government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah 
menjadi terasa lebih penting. Permasalahan urusan persandian yaitu masih 
rendahnya Indeks Keamanan Informasi menurut standar Nilai Kematangan Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi.  
 

p. Urusan Kebudayaan 
Kebudayaan Kabupaten Tegal yang hidup dalam suatu masyarakat dapat berwujud 
sebagai komunitas desa, sebagai kota, sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok 
adat yang lain, namun saat yang bersamaan bisa menampilkan suatu corak khas yang 
terutama terlihat orang luar yang bukan warga masyarakat bersangkutan. Banyak 
potensi kebudayaan Kabupaten Tegal yang bisa diangkat, dengan suatu kebijakan 
pemerintah. Namun permasalahan kebudayaan Kabupaten Tegal yang masih menjadi 
kendala selama 5 (lima) tahun ini adalah : 
1) Persentase Benda Cagar Budaya  dan Situs Budaya  yang dibangun/rehabilitasi 

dan dikaji belum optimal disebabkan kurang adanya penanganan mendalam 
mengenai perlindungan Benda Cagar Budaya. 

2) Persentase tradisi yang dikembangkan belum optimal disebabkan generasi muda 
dan masyarakat  kurang memahami makna tradisi. 
 

q. Urusan Perpustakaan 
Perpustakaan di Tegal merupakan media yang menghubungkan antara sumber 
informasi dan ilmu pengetahuan melalui koleksi yang dimilikinya dengan para 
pemustaka. Perpustakaan mempunyai peran sebagai sarana untuk menjalin 
komunikasi antara pemustaka dan dengan penyelenggara perpustakaan sehingga 
terwujud dalam kelompok pembaca. Adapun permasalahan yang masih menjadi 
kendala berdasarkan kondisi Perpustakaan Kabupaten Tegal 5 (lima) tahun ini 
adalah sebagai berikut : 
1) Kurangnya koleksi judul buku menjadikan minimnya literasi yang dapat diakses 

oleh pemustaka. 
2) Pengelolaan data dan informasi perpustakaan belum optimal sehingga 

mempengaruhi pelayanan dan kepuasan pemustaka. 
3) Minat baca masyarakat masih rendah, ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung 

Perpustakaan Daerah yang semakin menurun, ini dikarenakan masyarakat 
sekarang cenderung lebih berminat membaca lewat HP/Internet daripada 
membaca langsung di Perpustakaan Daerah. 

4) Aksesibilitas layanan perpustakaan desa dan PD masih terbatas. 
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r. Urusan Kearsipan 
Arsip di Tegal merupakan salah satu sumber informasi yang dapat dipercaya, dan 
dipertanggugjawabkan kebenarannya. Apapun kasus atau masalah yang dihadapi 
ketika sudah dihadapkan pada bukti yang berupa arsip maka organisasi atau 
masyarakat Tegal baik perorangan maupun kelompok tidak dapat berkutik dan 
berbuat apa-apa karena informasi yang terekam di dalam arsip adalah sebuah 
kejujuran dan apa adanya. Namun permasalahan Kearsipan Kabupaten Tegal yang 
masih menjadi kendala selama 5 (lima) tahun ini adalah : 

1) Audit kearsipan (LAKE, LAKI) yang merupakan penilaian tata kelola kearsipan 
belum optimal karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan 
layanan kearsipan terutama bagi masyarakat yang berdomisili didaerah rawan 
bencana. 

2) Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan kearsipan di PD. 
3) Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan layanan kearsipan terutama 

bagi masyarakat yang berdomisili didaerah rawan bencana. 
 

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 

a. Urusan Kelautan dan Perikanan 
Pengembangan dan pelestarian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan 
Kabupaten Tegal di dalam pembangunan yang berkelanjutan, memerlukan 
pengelolaan dan teknik penanganan yang tepat. Namun, sampai saat ini 
pengembangan dan pelestarian potensi yang ada tersebut belum dilakukan secara 
optimal, berhasil guna dan berdaya guna. Sehingga dari kondisi ini dalam kurun 
waktu 5 (lima) tahun kendala kelautan dan perikanan Kabupaten Tegal adalah : 

1) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 
2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan serta manajemen pelaku utama dan 

pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 
3) Kurangnya sarana prasarana kelautan dan perikanan. 
4) Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan SDM pengolah dan pemasar hasil 

perikanan. 
5) Kurangnya penganekaragaman produk olahan berbahan baku ikan. 
6) Terjadinya kerusakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP). 
 

b. Urusan Pariwisata 
Pariwisata Kabupaten Tegal adalah salah satu faktor utama dalam membantu 
percepatan pembangunan di wilayah. Namun permasalahan Pariwisata Kabupaten 
Tegal yang masih menjadi kendala selama 5 (lima) tahun ini adalah : 

1) Belum optimalnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku 
kepentingan yang bergerak di sektor pariwisata.  

2) Belum optimalnya promosi pariwisata yang memanfaatkan teknologi informasi. 
3) Belum terintegrasinya potensi wisata yang berbasis sektor industri, pendidikan, 

kesehatan dan sektor-sektor lain. 
4) Masih belum optimalnya pengembangan potensi wisata desa sebagai destinasi 

wisata baru. 
 
 
 
 



RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 
 

BAB IV - 10 

 

c. Urusan Pertanian 
Penduduk rata – rata bermata pencarian tanaman pangan yang merupakan salah satu 
andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi 
sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk 
pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk 
pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga. Peningkatan produksi tanaman pangan 
dilaksanakan melalui ekstensivikasi, intensivikasi, diversifikasi, dan pengembangan 
perbenihan/pembibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian. 
Adapun permasalahan Pertanian Kabupaten Tegal yang masih menjadi kendala 
selama 5 (lima) tahun ini adalah : 
1) Daya tarik pertanian terutama pada kalangan muda semakin menurun. 
2) Efisiensi usaha di sektor pertanian yang masih rendah. 
3) Laju alih fungsi lahan yang terus meningkat. 
4) SDM Pertanian yang masih rendah. 
5) Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang semakin beragam.  
6) Sumber-sumber air irigasi yang menurun. 
7) Masih belum optimalnya usaha-usaha berbasis pertanian. 
8) Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian. 
9) Belum optimalnya produksi daging, telur dan susu. 
10) Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan SDM peternakan. 
11) Belum maksimalnya penerapan teknologi tepat guna di bidang peternakan. 

 

d. Urusan Perdagangan 
Pembangunan perdagangan di Kabupaten Tegal dalam perekonomian memiliki peran 
strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan 
kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, 
penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung 
peningkatan dan pemerataan pendapatan sekaligus pemerataan antar wilayah. 
Adapun permasalahan perdagangan Kabupaten Tegal yang masih menjadi kendala 
selama 5 (lima) tahun ini adalah : 
1) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan serta pengelolaannya. 
2) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta penataan lahan 

relokasi PKL. 
3) Belum optimalnya pelayanan metrologi. 
4) Belum terbangunnya jejaring perdagangan antara suplai bahan baku untuk 

produksi dan pasar hasil produksi. 
 

e. Urusan Perindustrian 
Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau 
motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi 
modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga 
kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap 
input atau bahan dasar yang diolah. Namun permasalahan perindustrian Kabupaten 
Tegal yang masih menjadi kendala selama 5 (lima) tahun ini adalah : 
1) Lembaga IKM belum berstandar (ISO, 5 R , Manajemen Mutu). 
2) Produk IKM belum berstandarisasi (SNI, BKI, LMK, TKDN). 
3) Sistem manajemen IKM Konvensional. 
4) Produk/Lembaga IKM Agro belum memiliki legalitas (PIRT, Halal, Uji Nutrisi, 

Kadaluarsa, Merk dll). 
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5) Kapasitas IPTEK IKM belum optimal. 
6) Akses pasar terbatas pada industri agro. 

 

f. Urusan Transmigrasi 
Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata 
mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, 
mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Adapun 
permasalahan transmigrasi Kabupaten Tegal yang masih menjadi kendala selama 5 
(lima) tahun ini adalah : 
1) Masih adanya animo masyarakat untuk mengikuti transmigrasi, tetapi kuota 

keberangkatan transmigrasi ditentukan oleh pemerintah provinsi termasuk 
untuk tempat tujuan. 

  

4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintahan 

a. Urusan Pemerintahan 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat 
peningkatan kesejahteraan rakyat agar lebih dioptimalkan. Adapun permasalahan 
urusan pemerintahan di Kabupaten Tegal yang masih menjadi kendala selama 5 
(lima) tahun ini adalah : 
1) Sebagian pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan meskipun belum 

menunjukkan hasil yang optimal. Layanan Reformasi Birokrasi membutuhkan 
koordinasi yang intensif sehingga di masa yang akan datang dapat terwujud 
secara prima. 

2) Sebagaian besar capaian kinerja LKJIP PD masih kategori di bawah B, hal ini 
disebabkan masih lemahnya sistem pengendalian internal PD oleh Setda untuk 
mencapai target kinerja yang diperjanjikan. 

3) Nilai SAKIP Kabupaten belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini 
karena aspek perencanaan dalam manajemen kinerja pemerintaah daerah belum 
menerapkan casecading kinerja dengan baik. 

4) Masih belum optimalnya capaian IKM Kecamatan yang menjadi PD koordinasi 
Bagian Pemerintahan. Hal ini karena pelayanan di kecamatan dirasakan belum 
prima dan cepat oleh masyarakat. 

5) Persentase IKM Kabupaten masih perlu ditingkatkan. Hal ini karena masih 
banyak masyarakat pelanggan layanan pemerintah mengeluhkan pelayanan 
pemerintahan yang belum prima, meliputi kepatuhan pelaksanaan SOP dan 
ketepatan waktu pelayanan. 

6) Peraturan-peraturan pemerintah belum seluruhnya diturunkan dalam peraturan 
daerah, peraturan bupati maupun kebijakan daerah. Hal ini disebabkan 
koordinasi implementasi peraturan-peraturan pemerintah belum dilakukan lebih 
optimal lagi. 

7) Kerjasama daerah yang telah dilaksanakan melalui MoU atau PKS perlu 
dipertahankan implementasinya sehingga kerjasama yang ada bersifat 
implementatif. 

8) Pelaksanaan tugas Bagian Hukum belum optimal meliputi Persentase 
Pembentukan Peraturan daerah yang terselesaikan. 
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9) Persentase penyelesaian masalah hukum yang terfasilitasi telah dilaksanakan 
secara optimal. Fasilitasi penyelesaian masalah hukum dapat dilakukan Bagian 
Hukum sampai diantar ke proses persidangan. 

10) Persentase OPD yang melakukan lelang selesai telah dapat dipenuhi. Namun 
proses selesai yang ada seringkali tidak di awal waktu hal ini terjadi karena 
terlambatnya PD dalam mengumumkan paket pekerjaan pada Sistem Informasi 
Rencana Umum Pelelangan (SIRUP) di awal tahun. 

11) Semua pengadaan pemerintah daerah telah dilakukan secara online/e-
procurement. Dengan demikian tidak terdapat masalah dalam pelayanan 
pengadaan secara online di Kabupaten Tegal. 

12) Kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat telah 
optimal. Hal ini menggambarkan upaya Bagian Humas mendiseminasikan 
informasi pembangunan kepada masyarakat telah berlangsung sesuai SOP. 

13) Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan 
Peraturan Daerah dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah 
ada disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat 
kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal 
belum sepenuhnya terarah dan akuntabel. 

14) Persentase integrasi program-program  DPRD  untuk melaksanakan fungsi 
pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen  
Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya 
sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat 
kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat 
dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupinya anggaran. 

15) Belum optimalnya kinerja pemerintah desa dan stakeholders pembangunan desa 
dalam mewujudkan desa mandiri. Desa mandiri sebagai indikator kinerja 
stakeholders desa perlu didorong melalui peningkatan peran kecamatan dalam 
pembangunan desa. 
 

b. Urusan Pengawasan 
Adapun permasalahan urusan pengawasan Kabupaten Tegal yang masih menjadi 
kendala selama 5 (lima) tahun ini adalah : 
1) Rendahnya penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK dan APIP. Data tersebut 

menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penyelesaian tindak lanjut 
atas LHP BPK mengalami peningkatan, namun penyelesaian atas tindak lanjut 
temuan APIP yaitu justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perangkat 
daerah belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pada 
LHP Inspektorat Provinsi dan Kabupaten tahun 2018 tidak segera ditindaklanjuti 
dalam kurun waktu 60 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan 
untuk penyelesaian temuan hasil Pemeriksaan Khusus menunjukkan bahwa 
seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.  

2) Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal masih 
perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena masih tingginya pengaduan 
masyarakat atas dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan 

3) Efektifitas pencapaian tujuan pembangunan daerah yang dinilai dari hasil 
(outcome) program pada Pemerintah Kabupaten Tegal masih rendah. Hal ini 
disebabkan oleh rendahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 
PD dan Pemerintah Daerah. 
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4) APIP Kabupaten Tegal belum memiliki sumberdaya manusia yang memiliki 
kompetensi keahlian profesional yang memadai. Hal ini perlu perhatian 
tersendiri karena tuntutan APIP ke depan semakin berat, terutama dalam 
perannya sebagai tenaga ahli profesional dalam proses litigasi/penegakan hukum 
terkait kasus yang menyebabkan kerugian negara/daerah. 
 

c. Urusan Perencanaan Pembangunan 
Perencanaan merupakan sebuah tahapan yang strategis, dimana keberhasilan 
pembangunan diawali dari tersusunnya berbagai dokumen perencanaan 
pembangunan daerah. Namun demikian sampai dengan saat ini, masih ditemui 
kendala dalam perencanaan pembangunan, yaitu :  

1) Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun pemkesos dengan 
perencanaan PD rumpun pemkesos belum dapat 100%. Hal ini disebabkan 
karena masih adanya kegiatan inisiatif dari PD yang muncul setelah penetapan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat adanya dinamika 
dalam pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan sosial. 

2) Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun ekbangtur 
dengan perencanaan PD rumpun ekbangtur belum dapat 100%. Hal ini 
disebabkan karena dikarenakan masih adanya kegiatan inisiatif dari OPD yang 
muncul setelah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai 
akibat adanya dinamika dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur. 

3) Capaian kinerja pembangunan belum dapat memenuhi target sebesar 100% 
karena dalam pelaksanaan pembangunan terdapat deviasi antara target dan 
realisasi. Hal ini disebabkan manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal 
OPD belum berlangsung secara optimal. 
 

d. Urusan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten 

Tegal yang semakin baik, kondisi tersebut merupakan pencapaian dari Indikator 

sasaran RPJMD tahun 2014-2019, berikut data capaian 5 tahun terakhir. Namun 

demikian masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan 

daerah, yaitu : 

1) SP2D tepat waktu belum optimal karena tidak lengkapnya persyaratkan 
administrasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar semua pihak agar 
persyaratan administrasi dalam penerbitan SP2D dapat dipenuhi serta pengajuan 
menumpuk di akhir tahun. 

2) Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu 
administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas, salah satu sanksinya, 
kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan, maka perlu 
adanya perhatian yang khusus dalam melaksanakan tahapan penganggaran 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

3) Persentase OPD yang telah mengelola Barang Milik Daerah (BMD) dengan baik 
dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai 
60%, namun demikian masih perlu terus ditingkatkan.  
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4) Perencanaan dan monev yang tertib dan terkendali masih kurang ditandai 
dengan persentase laporan pajak daerah yang tersaji belum teridentifikasi secara 
optimal disebabkan oleh keterlambatan didalam pelaporan masing-masing OPD 
setiap bulannya.  

5) Persentase penerimaan pajak daerah belum maksimal karena masih kurangnya 
sosialisasi, publikasi, penyuluhan dan desiminasi ke Wajib Pajak; titik-titik 
pelayanan dan sarana pembayaran pajak melalui perbankan dan pihak 
swasta/PPOB masih sangat kurang; dan sarana prasarana yang dimiliki belum 
memadai, seperti mobil pelayanan pajak yang bersifat mobile online, ruang 
pelayanan pajak yang terkoneksi dengan perbankan. 
 

e. Urusan Kepegawaian 
Mewujudkan ASN yang profesional merupakan tantangan terbesar dalam 
penyelenggaraan urusan kepegawaian, permasalahan yang dihadapi adalah : 

1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas belum semua 
terisi disebabkan karena PNS non fungsional belum seluruhnya dilakukan uji 
kompetensi, namun pemetaan kompetensi PNS melalui uji komptensi yang telah 
dilakukan pada tahun 2018 sudah dilakukan. Di samping adanya larangan 
pengisian JPT, Administrator dan Pengawas oleh kepala daerah yang mengikuti 
Pilkada.  

2) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terintegrasi belum seluruhnya 
terbangun sesuai kebutuhan, dan SIM yang sudah terbangun belum maksimal 
dalam integrasi dengan SIMPEG disebabkan oleh data kepegawaian dalam 
SIMPEG belum ter-update seluruhnya dan SIM yang sudah ada dibangun oleh 
pengembang yang berbeda sehingga diperlukan platform yang sama. Selain itu 
PNS yang akan pensiun menerima SK Pensiun belum tepat waktu disebabkan 
karena keterlambatan pengiriman berkas usulan dari perangkat daerah dan 
pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh BKN. 

3) Pemberian reward dan punishment belum optimal terhadap kinerja aparatur, 
salah satunya adalah pemberima tunjangan kinerja belum diberikan, walaupun 
tunjangan perbaikan penghasilan sudah diberikan kepada PNS namun belum 
sesuai dengan beban kerja yang telah dilakukan. 

4) Pejabat Administrator belum sepenuhnya mengikuti Pelatihan Kepemimpinan 
disebabkan keterbatasan anggaran. Hal ini dikarenakan biaya untuk kegiatan ini 
sudah distandarkan oleh LAN dengan jumlah yang cukup besar. 
 

f. Urusan Kelitbangan 
Selama 5 (lima) tahun terakhir ini, fungsi kelitbangan mendukung dan terintegrasi 
dalam perencanaan pembangunan, sehingga masih belum optimal dari segi 
kemanfaatan. Permasalahan yang terdapat pada urusan kelitbangan adalah :   

1) Sistem pendataan dan pelaporan kelitbangan belum terintegrasi dalam satu 
lembaga. Masing-masing lembaga/instansi yang melakukan fungsi kelitbangan 
belum sepenuhnya melakukan koordinasi dan sinergi. 

2) Kurang optimalnya pemanfaatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian 
maupun Perguruan Tinggi terutama dalam penerapan hasil-hasil penelitian dan 
inovasi yang dapat mendukung secara langsung pelaksanaan berbagai sektor 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
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4.2. ISU STRATEGIS 

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau 
prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang 
signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, 
mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan 
permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi 
pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, 
ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. 
Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis 
dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten 
Tegal, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang 
Kabupaten Tegal, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan 
kondisi kependudukan, sosila budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum 
saat ini serta kemungkinan di masa mendatang. 

4.2.1 Isu Strategis Global 

a. SDG’s (Sustainable Development Goals) 
Dengan berakhirnya agenda pembangunan global Millenium Development Goals 
(MDG’s) tahun 2015, mulai dirumuskan agenda universal untuk mengentaskan 
kemiskinan ekstrim dari muka bumi tahun 2030 dan mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan. Dalam agenda pembangunan global yang berkelanjutan tersebut 
terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai yaitu:  

1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. 
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta 

mendorong pertanian yang berkelanjutan. 
3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang 

di segala usia. 
4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong 

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. 
5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan 

perempuan. 
6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan 

bagi semua orang. 
7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi 

semua orang. 
8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan 

berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang 
layak bagi semua orang. 

9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang 
inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi. 

10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. 
11) Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan 

berkelanjutan. 
12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. 
13) Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim. 
14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara 

berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. 
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15) Melindungi, memperbarui serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang 
berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, 
menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian 
keanekaragaman hayati. 

16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan 
berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, seta 
membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. 

17) Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk 
pembangunan berkelanjutan. 

b. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) 
merupakan agenda pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh ASEAN sebagai 
salah satu bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN. MEA telah diberlakukan 
mulai tahun 2015 yang lalu. MEA diharapkan dapat menciptakan ekonomi ASEAN 
yang terintegrasi. MEA bertujuan menciptakan ASEAN sebagai pasar dan basis 
produksi tunggal, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, dengan pembangunan 
ekonomi yang merata dan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global. 

4.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 
Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana tertulis dalam RPJMN 
Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Upaya untuk mewujudkan visi 
tersebut dilakukan melalui tujuh misi pembangunan, yaitu: (1) Mewujudkan 
keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan 
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan 
masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 
(3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai 
negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, 
dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan 
Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan 
kepentingan nasional; (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam 
kebudayaan. 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang 
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam 
kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan, yakni: (1) 
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan 
rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Membangun tata kelola pemerintahan 
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara 
kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) 
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan 
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 
domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; (9) Memperteguh kebhinekaan 
dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 
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4.2.3. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah, 
isu strategis yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (1) Kualitas SDM, (2) 
Perekonomian daerah berbasis potensi unggulan, (3) Tata kelola pemerintahan yang 
baik, (4) Sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup, (5) Sarana dan prasarana 
pelayanan dasar dan ekonomi, serta (6) Kepastian hukum dan penegakan HAM. 
Sebagai bagian dari Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal wajib 
mendukung dan memiliki peran aktif untuk menyelesaikan tantangan yang harus 
dihadapi dan memanfaatkan peluang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
di masa datang.  Tantangan dan peluang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan 
menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Tegal. 
Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah yang masih relevan dalam lima tahun 
mendatang yaitu :  

a. Penanggulangan Kemiskinan 
Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah adalah masih 
rendahnya akses pelayanan dasar (basic needs access) meliputi akses rumah layak, 
pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan 
kehidupan ekonomi berkelanjutan (sustainable livelihood) yang ditunjukkan dengan 
rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset 
produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga 
untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat 
yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan 
jasmani dan psikologi, serta munculnya gejala kultur komodifikasi data di 
masyarakat, dengan memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan 
sendiri. 

b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 
Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan 
tahun 2017 IPM Jawa Tengah mulai membaik yaitu sebesar 70,52 dan masuk dalam 
kategori tinggi. Namun demikian angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 
70,81. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan 
harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Aspek 
pendidikan perlu diperhatikan, karena rata-rata lama sekolah dan harapan lama 
sekolah penduduk Jawa Tengah cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di 
Pulau Jawa. Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 12,85 tahun, 
dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,10 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa 
rata-rata penduduk usia 25 tahun di Jawa Tengah hanya bersekolah sampai dengan 
SMP kelas II atau kelas VIII.  

c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 
Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil, namun kondisi ekonomi 
global dan regional yang tidak dapat diprediksi tepat, harus diantisipasi karena akan 
memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Jawa Tengah kedepan. Kondisi 
perekonomian daerah yang stabil akan memberikan peluang kesempatan kerja dan 
kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Akan tetapi persoalan kualitas calon 
tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya 
tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah berdampak pada kualitas dan daya saing 
sumberdaya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.  
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d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung 
Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam 

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting 
baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. 
Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, 
longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan 
berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya 
adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, 
pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. 

e. Kedaulatan pangan dan energi 
Produksi pertanian akan mempengaruhi pada penyediaan pangan bagi masyarakat. 
Perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah saat ini secara statistik mampu 
mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, bahkan mampu 
berkontribusi terhadap produksi beras nasional. Namun tidak demikian dengan 
produksi pertanian lainnya seperti kedelai dan jagung, yang masih harus ditingkatkan 
kedepan. Isu lain adalah terkait dengan kedaulatan energi. Kebutuhan energi 
masyarakat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pemakaian energi 
menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di 
tingkat nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya 
semakin lama semakin berkurang. 

f. Kesenjangan wilayah 
Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang 
berkualitas, inklusif, dan merata. Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya 
belumlah merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 di tahun 
2016. Selain itu masih cukup banyak kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal 
dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Di samping itu juga terdapat 
kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-
kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah 
terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah 
sosial di wilayah perkotaan. 

g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivtas wilayah 
Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan 
yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, 
meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, 
serta pelayanan publik yang prima. 

4.2.4 Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024  

Visi Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 
2005-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri 
berlandaskan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Tersusunnya visi tersebut 
dilatarbelakangi dari adanya Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah yaitu (1) Reformasi Birokrasi; (2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (3) Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); (4) Budaya Kreatif Inovatif; (5) Kesetaraan dan 
Keadilan Gender; (6) Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (7) 
Krisis Pangan dan Air; (8) Krisis Energi; (9) Kerjasama Antar Daerah; dan (10) 
Penguatan Wilayah Tertinggal dan Kapasitas Masyarakat.  
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Selain melakukan kajian terhadap dokumen tersebut diatas, penggalian isu strategis 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 
dilakukan dengan metodologi kajian data dan informasi serta focus group discussion 
dengan Tokoh Masyarakat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik pertanian, 
perkotaan dan pesisir di Kabupaten Tegal. Dari hasil olah data informasi dan curah 
pendapat dari berbagai pihak yang menjadi narasumber, maka dihasilkan 
inventarisasi isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal Tahun 
2019-2024 sebagai berikut :  

a. Kemiskinan  
Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam SDGs. 
Merealisasikan agenda SDGs menjadi strategi utama dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Tegal pada 5 tahun ke depan. Meskipun angka kemiskinan 
Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup 
signifikan, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal 
masih tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebanyak 
114,06 ribu jiwa atau 7,94% terhadap total jumlah penduduk. Jumlah ini turun bila 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017), di mana pada tahun 2017 mencapai 
141,80 ribu jiwa atau 9,9%. 
Jika dibandingkan rata-rata jumlah penduduk miskin se-Jawa Tengah, Kabupaten 
Tegal berada pada ranking ke 24. Selama 4 (empat) tahun terakhir dibandingkan 
dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat fluktuasi terhadap tren jumlah penduduk 
miskin di Kabupaten Tegal, dimana pada Tahun 2014 persentase kemiskinan sebesar 
9,83% (Jawa Tengah 13,8%), kemudian meningkat di Tahun 2015 menjadi 10,09% 
(Jawa Tengah 13,58%) dan di Tahun 2016 sebesar 10,10% (Jawa Tengah 13,27%), 
selanjutnya mengalami penurunan di Tahun 2017 menjadi sebesar 9,9% (Jawa 
Tengah 13,01%) dan kembali turun pada Tahun 2018 menjadi 7,94% (Jawa Tengah 
11,32%).   
Namun demikian jika melihat dari indeks kedalaman kemiskinan di Tahun 2016 pada 
angka 1,03 dapat diketahui rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin 
mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga 
semakin menyempit.  
Ada peningkatan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin. Demikian 
pula jika melihat dari indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tegal di Tahun 2016 
pada angka 0,23 artinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin 
semakin rendah. Penduduk miskin semakin homogen kasus, karakter atau 
keadaannya, sehingga program penanggulangan kemiskinan semestinya relatif 
mudah untuk menentukan sasarannya. Persebaran penduduk miskin di Kabupaten 
Tegal, tertinggi berada wilayah selatan yaitu di Kecamatan Bojong, Kecamatan 
Bumijawa dan Kecamatan  Balapulang.  
Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dan krusial yang harus ditangani 
oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi. Sejalan dengan kebijakan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penaggulangan 
kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang 
komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan 
penyediaan mata pencarian yang layak serta berkelanjutan. Untuk melaksanakan 
ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan 
Lembaga Non Pemerintah/Swasta/Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun 
sinergi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Pemerintah Pusat, 
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Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Desa. Sasaran dan permasalahan 
pokok penyebab kemiskinan sudah terdata dengan baik, yang utama adalah 
terbangunnya komitmen semua pemangku kepentingan untuk menyepakati program 
dan kegiatan di sektor nya masing-masing agar target penurunan angka kemiskinan 
pada 5 tahun ke depan dapat tercapai. 

b. Tingkat Pengangguran  
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja 
sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, 
atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. 
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari 
kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu 
menyerapnya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama 
sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja 
tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. 
Isu pengangguran di Kabupaten Tegal untuk 5 tahun ke depan menjadi perhatian 
penting. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara 
tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017 (data tahun 2016 tidak tersedia dari 
BPS), kemudian kembali meningkat di Tahun 2018 menjadi 8,45%. TPT Kabupaten 
Tegal yang mencapai 8,45% di Jawa Tengah termasuk dalam kategori tinggi. Kondisi 
ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tegal agar APBD dan 
kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan daya ungkit yang besar untuk 
mengurangi tingkat pengangguran. Perhatian terhadap pengangguran perlu diberi 
porsi yang lebih. Dari total penduduk miskin di Kabupaten Tegal, 49,26% diantaranya 
adalah pengangguran, sementara 50,74% diantara bekerja namun berpenghasilan 
rendah di bawah garis kemiskinan. 
Isu pengangguran harus dapat diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan program 
oleh Pemerintah Daerah, antara lain dengan memperluas lapangan pekerjaan, melalui 
upaya menarik investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri agar mendirikan 
ruang usaha padat karya. Untuk itu perlu kemudahan prosedur investasi dan 
ketersediaan peruntukan tata ruang industri yang memadai. Upaya lainnya adalah 
dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan cara latihan untuk 
pengembangan profesionalisme tenaga kerja, dan cara yang sangat ampuh untuk 
meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan 
masyarakat setempat dan juga menyesuaikan bakat yang dimiliki masyarakat dengan 
usaha baik itu melalui pendidikan formal, kursus, ataupun lain-lain. Untuk upaya ini 
dalam 5 tahun ke depan, perlu pengembangan dan revitalisasi fungsi Balai Latihan 
Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.  
Upaya lain yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi 
pengangguran adalah dengan mengembangkan ekonomi sektor informal. Saat ini, 
sector informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan 
ketenagakerjaan. Sektor informal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja 
yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat 
pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang 
memudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan 
kehadirannya sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja. Dalam beberapa 
hal, sektor informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen 
operasional yang kaku. Dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor informal 
yang bersifat adaptif dan lentur, masih tetap bertahan bahkan mampu 

https://gajimu.com/gaji/gaji-minimum/pengertian-upah-minimum-2/pengertian-upah-minimum
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mengembangkan peluang-peluang usaha dibandingkan dengan perusahaan besar. 
Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik khas seperti 
bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya 
dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja, dan 
teknologi yang dipakai relatife sederhana.  

c. Kualitas Sumber Daya Manusia 
Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan 
kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013-2017 
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tersebut, IPM 
Kabupaten Tegal meningkat dari 63,50 pada Tahun 2013, menjadi 64,10 pada Tahun 
2014, kemudian meningkat menjadi 65,04 pada Tahun 2015, dan kembali meningkat 
menjadi 65,84 pada Tahun 2016, kemudian menjadi 66,44 pada Tahun 2017. Rata-
rata pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 
2017 sebesar 1,24 lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi 
Jawa Tengah yang sebesar 0,9. Komponen utama yang menjadi tolok ukur 
pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah dari sektor kesehatan dan sektor 
pendidikan.  
Derajat kesehatan dan status kesehatan masyarakat diukur melalui Angka Harapan 
Hidup (AHH), dimana pada Tahun 2017 mencapai 71,14 tahun. Angka ini merupakan 
peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,02 tahun pada tahun 2016 atau 
70,90 tahun pada tahun 2015. 
Angka Harapan Hidup yang cukup tinggi bagi penduduk Kabupaten Tegal 
membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak 
penduduk yang memenuhi Angka Harapan Hidup mengindikasikan jumlah lansia 
yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi 
rasio bagi penduduk usia produktif. 
Sedangkan pembangunan sektor pendidikan difokuskan untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang dapat dilihat dari 
indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk. 
Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 
tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data 
yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap 
tahun. Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal cukup besar, 
dimana terjadi kecenderungan peningkatan HLS dalam kurun waktu Tahun 2013 
sampai dengan Tahun 2017, yaitu 11,63 tahun pada Tahun 2013 meningkat menjadi 
12,06 tahun pada Tahun 2017. Indikator lain adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), 
selama kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami 
peningkatan, yaitu pada Tahun 2013 rata-rata lama sekolah 5,85 tahun, maka di 
Tahun 2017 menjadi 6,55 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap 
orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan 
formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di 
Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu 
ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten 
Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA. 
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d. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif  
Kondisi daya saing Kabupaten Tegal secara singkat dapat dilihat pada tabel PDRB 
berdasar Pengeluaran. Tabel tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 85% 
perekonomian Kabupaten Tegal ditunjang dari konsumsi masyarakat, sekitar 24% 
ditunjang dari investasi, dan impor sekitar 19% total perekonomian. Hal ini 
mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Tegal masih relatif belum kuat dan 
investasi masih relatif kecil. Meskipun demikian, tren negatif nett ekspor (ekspor – 
impor) selalu mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa perkembangan 
ekonomi berjalan di rel yang benar; walaupun belum dapat memenuhi kebutuhan 
dirinya sendiri (self sufficiency). 
Sementara, dari tren perkembangan kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Tegal, 
terlihat bahwa telah terjadi structural transformation sektor ekonomi, dari berbasis 
agraris menjadi berbasis industri pengolahan; dengan kontribusi sektor perdagangan 
juga besar dan relatif stabil perkembangannya. Pada dasarnya hal ini merupakan hal 
yang umum terjadi pada kawasan yang mengalami perkembangan ekonomi. Untuk 
itu, peran Pemerintah Kabupaten Tegal adalah mengatur (sebagai regulator) agar 
sektor agraris tidak ditinggalkan, mengingat banyaknya tenaga kerja yang bekerja di 
sektor ini. Pemerintah Kabupaten Tegal juga perlu untuk mendorong industrialisasi 
pertanian agar memberikan nilai tambah yang baik bagi usaha sektor primer. Di sisi 
lain, Pemerintah Kabupaten Tegal harus tetap mendorong perkembangan sektor 
industri dan perdagangan sebagai dua sektor dengan kontribusi tertinggi pada 
perekonomian Kabupaten. 
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tegal wajib melanjutkan pembangunan yang 
telah dilaksanakan untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi lokal, 
diantaranya pembangunan pasar tradisional, fasilitasi merk, fasilitasi SNI, dan 
pendampingan manajemen pelaku usaha. Daya saing ekonomi lokal harus didukung 
dengan inovasi dan kreativitas daerah sehingga dapat terus menumbuhkan pelaku-
pelaku usaha baru terutama pada lapangan usaha industri kreatif. 
Menumbuhkembangkan industri kreatif harus didukung oleh kelembagaan, kapasitas 
sumber daya manusia, jejaring informasi dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan 
dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap 
kekayaan intelektual. 

e. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup  
Isu terkait dengan infrastruktur antara lain infrastruktur transportasi,  air bersih, 
persampahan,  dan sanitasi. Kegiatan Strategis Nasional yang berlokasi di Kabupaten 
Tegal antara lain pembangunan infrastruktur jalan Tol Trans Jawa, dan pembangunan 
jalur ganda kereta api, dengan lintasan sebagai berikut : 

• Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Boyolali, 
Semarang, Sragen, Karanganyar serta Kota Semarang, Surakarta, pekalongan, dan 
Salatiga berupa pembangunan infrstruktur transportasi ruas jalan Tol Trans – 
Jawa. 

• Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, 
Purwodadi, Blora, serta Kota Pekalongan dan Semarang berupa Pembangunan 
Jalur Ganda Kereta Api. 

Total panjang jalan di Kabupaten Tegal 958,32 km (terdiri dari Jalan Nasional, 
Provinsi, dan Kabupaten), Kondisi Jalan Kabupaten yang terkategori baik saat ini 
tidak lebih dari 50% dari total 847 km, kalau dilihat dari strategis dan fungsinya 
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seharusnya ada upaya distribusi pembagian kewenangan jalan kepada desa, sehingga 
dengan adanya anggaran DD/ADD di Desa maka menjadi potensi dalam akselerasi 
dalam pencapaian pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tegal.  
Pengelolaan air bersih saat ini untuk perpipaan terbagi menjadi 2 (dua) pengelolaan 
SPAM PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM Pamsimas untuk wilayah 
perdesaan, Untuk wilayah perkotaan saat ini sebagian besar sudah terlayani oleh 
SPAM PDAM, Namun saat ini menghadapi kendala yaitu terbatasnya sumber air baku 
dimana iddle capacity SPAM PDAM tersisa tidak lebih dari 50 Liter/Detik. Sedangkan 
untuk SPAM PAMSIMAS saat ini telah ada di 120 Desa, namun perlu upaya perluasan 
jaringan pemenuhan air bersih.  
Penanganan persampahan meliputi penanganan persampahan rumah tangga baik di 
wilayah perkotaan maupun perdesaan.  Penentuan fitur sistem penanganan sampah 
dipengaruhi oleh factor-faktor: kepadatan penduduk, daerah Central Bussiness 
District (CBD), dan infrastruktur persampahan yang sudah ada. Pelayanan 
persampahan di perkotaan saat ini hanya mampu mencapai 25% yang terangkut ke 
TPA Penujah, sedangkan 75% dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Pelayanan 
persampahan di perkotaan hanya mampu melayani untuk kawasan komersial, 
perkantoran, perumahan, taman dan jalan. Sedangkan di wilayah perdesaan 100% 
masih dikelola mandiri oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam 
pengelolaan sampah antara lain: Manajemen pengelolaan sampah yang belum baik 
dari hulu ke hilir (waste management), keterbatasan alat angkut, keterbatasan alat 
pengolahan/pemrosesan sampah pada TPA, serta terbatasnya lahan TPA Penujah. 
Dari sisi volume sampah masih ada kesenjangan antara produksi sampah dengan 
volume sampah yang terangkut, data di tahun 2016 produksi sampah sebanyak 458 
m kubik sedangkan volume sampah yang terangkut hanya 289,89 m kubik. 
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah idlle capacity IPLT Penujah sudah 
mencapai 0%, perlu dilakukan upaya revitalisasi IPLT Penujah. 
Profil sanitasi untuk cakupan layanan untuk on site system sebesar 65% dari total 
penduduk Kabupaten Tegal, yaitu terdiri atas sistem on site individual (tangki septik) 
mencakup 63,85% dan sistem on site komunal (MCK, MCK++) mencakup 1,15%. 
Sedangkan cakupan layanan off site system di Kabupaten Tegal saat ini belum ada. 
Pada Tahun 2016 masih terdapat sekitar 29,59% masyarakat yang Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS).  Upaya percepatan penanganan sanitasi menuju 100% di 
Kabupaten Tegal antara lain Program PDPM yang fokus pada tema penanganan 
sanitasi sampai tuntas. Tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Kabupeten Tegal telah 
mengalokasi sekitar 21,8 Milyar/Tahun untuk pembangunan Jamban Sehat 11.200 
Rumah Tangga/Tahun.  
Dalam hal konsep pengembangan wilayah, berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat 
kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, 
Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan 
prasarana memadai, 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhturi, Dukuhwaru, 
dan Balapulang yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti di 
Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 buah dan di Kecamatan Talang 
dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, 
Bojong, Jatinegara yang memiliki  kegiatan perekonomian  yang  cukup beragam dan 
potensi pertanian yang cukup bagus. Dan 4) Kecamatan Pagerbarang dan 
Kedungbanteng dimana perkembangan masing-masing kecamatan masih tergolong 
lamban karena terdapat faktor-faktor yang menghambat perkembangannya. Wilayah 
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4 ini yang perlu perhatian khusus untuk agar dapat sejajar dengan kecamatan 
lainnya. Beberapa permasalahan dalam pengembangan wilayah antara lain 
pembangunan infrastruktur belum berorientasi bagaimana mensinergikan anatara 
wilayah perkotaan dengan wiayah wilayah yang masih tertinggal, sedangkan khusus 
untuk wilayah perbatasan jaringan infrastruktur yang ada masih sangat terbatas. 
Adanya pembatasan kewenangan dalam pengembangan infrastruktur wilayah antara 
Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, maka perlu ada kesamaan 
pemahaman dan tanggungjawab dalam perencanan dan penganggaran program 
kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur di wilayah. 
Penanganan permukiman kumuh juga perlu mendapat perhatian dalam 
pembangunan. Cakupan pelayanan permukiman kumuh baru sebesar 3,76% pada 
tahun 2018. Upaya penyediaan lingkungan sehat bagi masyarakat khususnya 
perkotaan perlu difokuskan pada penyediaan RTLH dan sanitasi sehat terutama 
jamban. 
Sebagai daerah yang berada pada jalur rawan bencana, Kabupaten Tegal perlu 
melakukan upaya-upaya antisipatif dalam kesiapsiagaan bencana (mitigasi) di 
samping kesiapan penanggulangan kedaruratan bencana dan rehabilitasi 
rekonstruksi pasca bencana. Peta rawan bencana Kabupaten Tegal dapat 
digambarkan sebagai wilayah rawan bencana banjir di kawasan Pantura (Suradadi, 
Warureja, Kramat), rawan bencana kekeringan (Suradadi, Warureja, 
Kedungbanteng), rawan bencana kebakaran lahan (Pagerbarang, Balapulang, 
Lebaksiu), rawan bencana puting beliung (Kedungbanteng, Tarub), serta rawan 
bencana tanah bergerak dan tanah longsor (Pangkah, Bojong, Bumijawa). Sebagai 
bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, upaya pembentukan dan pengelolaan 
Desa Tangguh Bencana dan penyediaan early warning system cuaca dan iklim. 
Penjaminan kualitas lingkungan hidup selain untuk meningkatkan kualitas tutupan 
lahan dan air, juga didorong untuk mewujudkan kualitas udara. Pengendalian 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan karena 
pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Kondisi yang 
diharapkan adalah menurunnya perubahan emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca 
(EGRK). Kualitas tutupan lahan selain disumbang dari pengelolaan sampah yang baik, 
juga didukung oleh limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan tata kelola limbah B3. 
Pengelolaan TPA Penujah perlu diperluas pada layanan pengolahan limbah B3. 

f. Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik 
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan 
jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan 
kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk 
mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, 
yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat 
dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan 
birokrasi yang melayani. Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi 
birokrasi di Kabupaten Tegal, jika dilihat dari delapan aspek yaitu aspek manajemen 
perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek 
ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek 
akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, e-
goverment sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan 
secara optimal.  
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Belum ada sistem informasi yang terintegrasi sehingga sistem dan aplikasi yang 
dimiliki oleh masing-masing SKPD belum bisa terbangun dan terkonsolidasi dalam 
satu jejaring. Optimalisasi sistem informasi  dalam wujud e-government yang 
terintegrasi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam ketatalaksanaan 
birokrasi. Pemanfaatan teknologi sistem informasi tentunya akan mendukung 
kecepatan, ketepatan, kecermatan dan biaya murah dalam memberikan pelayanan 
publik.  Peningkatan kualitas pelayanan publik dasar perlu menjadi perhatian utama, 
dimana pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan langsung 
bersentuhan dengan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik akan 
langsung mendapatkan respon dari masyarakat dan menjadi salah satu tolok ukur 
keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan 
pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.  

g. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal 
Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pengembangan sektor 
pariwisata. Pengembangan pariwisata akan memberikan kontribusi dalam 
mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tegal memiliki 
beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan 
sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi 
hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan 
potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangan potensi wisata industri, 
wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan 
potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya 
tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara.  
Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah 
khususnya di lingkup pantai utara Jawa ditunjang akses jalan tol trans Jawa yang 
sudah terbangun, dan dengan kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki 
karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak  potensi wisata yang 
layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan 
terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan 
perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata. Isu terkait dengan budaya dan kearifan 
lokal adalah perlunya upaya menggali nilai nilai luhur yang ada di masyarakat yang 
mengedepankan pengetahuan, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif melalui 
pengembangan strategi kebudayaan sebagai sarana pembinaan mental yang berbudi 
luhur yang dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai tradisi, sejarah dan 
kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung dengan pengembangan 
sistem informasi budaya, tanpa mengesampingkan upaya pelestarian dan 
pengembangan potensi budaya lokal. 
 

4.2.5. Keterkaitan Isu Strategis KLHS, Isu Strategis dan Isu Strategis Provinsi 
dan Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Global 

Isu strategis Kabupaten Tegal didesain dengan mempertimbangkan isu strategis 
provinsi, nasional dan global. Dengan demikian, pelaksanaan isu strategis dalam 
penjabaran visi dan misi Kabupaten Tegal tidak terlepas dari isu-isu strategis yang 
ada. Berikut disajikan keterkaitan isu strategis dan isu strategis provinsi dan isu 
strategis nasional dan isu strategis global.  
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Tabel 4.1 
Keterkaitan Isu Strategis KLHS, Isu Strategis dan Isu Strategis Provinsi dan Isu 

Strategis Nasional dan Isu Strategis Global 

No Isu Strategis KLHS Isu Strategis Isu Provinsi 
Isu Nasional 

(RPJMN) 
Isu Global (SDGs) 

1 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 1 (TPB 
1): Mengurangi 
Kemiskinan terutama 
dibidang kesehatan, 
ketenagakerjaan, dan 
sosial 

Kemiskinan 1. Percepatan 
pengurangan 
kemiskinan dan 
pengangguran 

5. Percepatan 
pemerataan dan 
keadilan 

1. Kemiskinan 

2 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 8 (TPB 
8): Meningkatkan 
pertumbuhan 
ekonomi yang 
inklusif dan 
berkelanjutan, 
kesempatan kerja 
yang produktif dan 
menyeluruh serta 
pekerjaan yang layak 
terutama dibidang 
pengurangan terbuka 
dan setengah 
penganggur 

Tingkat 
Pengangguran 

1. Percepatan 
pengurangan 
kemiskinan dan 
pengangguran 

5. Percepatan 
pemerataan dan 
keadilan 

8. Pertumbuhan 
ekonomi dan 
kesempatan kerja 

3 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 2 (TPB 
2): Menghilangkan 
kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan 
dan gizi yang baik, 
serta meningkatkan 
pertanian 
berkelanjutan 
terutama dibidang 
ketersediaan pangan 
utama (beras dan 
asupan kalori diatas 
1.400 kkal/kap/hari) 

Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia 

2. Peningkatan 
kapasitas dan 
kualitas hidup 
masyarakat 
Jawa Tengah 

7. Peningkatan 
SDM 

2. Pangan dan Gizi  

 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 2 (TPB 
2): Menghilangkan 
kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan 
dan gizi yang baik, 
serta meningkatkan 
pertanian 
berkelanjutan 

   3. Kesehatan 
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No Isu Strategis KLHS Isu Strategis Isu Provinsi 
Isu Nasional 

(RPJMN) 
Isu Global (SDGs) 

terutama dibidang 
penurunan AKI, AKB 
dan AKABA 

 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 2 (TPB 
2): Menghilangkan 
kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan 
dan gizi yang baik, 
serta meningkatkan 
pertanian 
berkelanjutan 
terutama dibidang 
peningkatan APK dan 
APM PAUD, SD, dan 
SMP 

   4. Pendidikan 

 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 2 (TPB 
2): Menghilangkan 
kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan 
dan gizi yang baik, 
serta meningkatkan 
pertanian 
berkelanjutan 
terutama penurunan 
kekerasan terhadap 
anak dan perempuan 

   5. Gender 

4 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 8 (TPB 
8): Meningkatkan 
pertumbuhan 
ekonomi yang 
inklusif dan 
berkelanjutan, 
kesempatan kerja 
yang produktif dan 
menyeluruh serta 
pekerjaan yang layak 
terutama 
pertumbuhan PDRB 

Daya Saing 
Ekonomi Lokal, 
Ketahanan 
Pangan dan 
Industri Kreatif  

3. Peningkatan 
kapasitas dan 
daya saing 
ekonomi rakyat 
secara 
berkelanjutan 

4. Pertumbuhan 
ekonomi  

8. Pertumbuhan 
ekonomi dan 
kesempatan kerja 

 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 15 
(TPB 15): Pelestarian 
dan pemanfaatan 
ekosistem daratan 
terutama konservasi 
lahan kritis 

   15. Ekosistem 
daratan 
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No Isu Strategis KLHS Isu Strategis Isu Provinsi 
Isu Nasional 

(RPJMN) 
Isu Global (SDGs) 

5 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 6 (TPB 
6): 
Menjamin 
ketersediaan serta 
pengelolaan air 
bersih dan sanitasi 
yang berkelanjutan 
untuk semua 
terutama untuk 
akses air minum 
layak dan sanitasi 

Infrastruktur 
Pengembangan 
Wilayah dan 
Lingkungan 
Hidup  

2. Peningkatan 
kapasitas dan 
kualitas hidup 
masyarakat 
Jawa Tengah 

8. Kesenjangan 
antar wilayah 

6. Air bersih dan 
sanitasi  

    6. Keberlanjutan 
pembangunan 

 

 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 9 (TPB 
9): 
membangun 
infrastruktur yg 
tangguh, 
meningkatkan 
industri inklusif dan 
berkelanjutan serta 
mendorong inovasi 
terutama jalan dalam 
kondisi baik  

   9. Infrastruktur 

 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 10 
(TPB 10): 
mengurangi 
kesenjangan intra 
dan antar negara 
terutama 
pengembangan desa 
mandiri 

   10. Kesenjangan 

 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 11 
(TPB 11): 
menjadikan kota dan 
permukiman yang 
inklusif, aman 
tangguh dan 
berkelanjutan 
terutama penyediaan 
rumah layak huni 
serta penanganan 
mitigasi dan tanggap 
darurat bencana  

   11. Kota dan 
Permukiman 
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 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 12 
(TPB 12): Menjamin 
pola produksi dan 
konsumsi yang 
berkelanjutan 
terutama dalam 
pengelolaan sampah 

   12. Produksi dan 
konsumsi 
berkelanjutan 

 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 13 
(TPB 13): mengatasi 
langkah segera untuk 
mengatasi 
perubahan iklim dan 
dampaknya terutama 
penanganan mitigasi 
dan tanggap darurat 
bencana 

   13. Perubahan 
iklim 

6 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 16 
(TPB 16): 
perdamaian, keadilan 
dan kelembagaan 
yang kokoh terutama 
reformasi birokasi 
(opini WTP BPK dan 
nilai SAKIP) 

Tata kelola 
pemerintahan 
(Kabupaten 
dan desa) dan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

4. Pemantapan 
tata kelola 
pemerintahan 
dan kondusvitas 
wilayah serta 
perbaikan 
kapasitas fiskal 
daerah 

1. Stabilitas 
politik dan 
keamanan 

 

16. Masyarakat 
inklusif dan 
damai, akses 
keadilan, dan 
membangun 
kelembagaan  
 

 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 17 
(TPB 17): 
mengurangi 
kesenjangan intra 
dan antar negara 
terutama 
peningkatan 
pertumbuhan ekspor 
produk non migas 

  2. Tata kelola 
birokrasi 
efektif dan 
efisien 

17. Kemitraan 
global 

    2. Pemberantasan 
korupsi 

 

7 Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 8 (TPB 
8): Meningkatkan 
pertumbuhan 
ekonomi yang 
inklusif dan 
berkelanjutan, 
kesempatan kerja 

Pengembangan 
Pariwisata dan 
Budaya Lokal 

3. Peningkatan 
kapasitas dan 
daya saing 
ekonomi 
rakyat secara 
berkelanjutan 

4. Pertumbuhan 
ekonomi 

18. Pertumbuhan 
ekonomi dan 
kesempatan kerja 
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yang produktif dan 
menyeluruh serta 
pekerjaan yang layak 
terutama 
peningkatan jumlah 
wisatawan 
mancanegara dan 
nusantara 

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019 

Isu-isu provinsi, nasional, dan global telah menjadi arus utama dalam penyusunan 
isu-isu strategis Kabupaten Tegal. Dari keselarasan yang disusun, dapat disimak 
bahwa isu strategis Kabupaten Tegal tidak terlepas dari konstelasi isu strategis yang 
ada di level provinsi, nasional dan global. 


